Schriftelijke vragen onderverdeeld naar partij
CDA Openbare orde en veiligheid: Waar in de programma-activiteiten is het bedrag van € 1,9 miljoen euro te vinden?
Antwoord: Dit bedrag is verdeeld over de volgende onderwerpen ingezet: Veiligheidshuis (€ 500.000), Doordouwers (€ 300.000), Mensenhandel (€
200.000), BIBOB (€ 100.000), Intensivering Handhaving en HEIT (€ 300.000), RIEC (€ 130.000), veiligheidsinitiatieven in de stadsdelen, waaronder
extra inzet tijdelijk cameratoezicht, project rolmodellen (€ 300.000), e-dienstverlening vergunningen (€ 70.000).
CDA OOV. - Op pagina 37 wordt gesproken over onveilige en verloederde plekken. Hoe groot was de achterstand in Den Haag ten aanzien van de openbare
ruimte op 1 januari 2011 en op 31 december 2011?
Antwoord: Het begrip ‘achterstand ten aanzien van de openbare ruimte’ is zeer ruim. Wanneer hier gedoeld wordt op de achterstanden in het beheer en
onderhoud met betrekking tot straten, wegen, pleinen, groen, openbare verlichting en het onderhoud van bruggen viaducten en tunnels (kunstwerken),
verwijzen wij u naar de initiële berekeningen uit de Beheren op Niveau (RIS 163534). De uitgangspunten daarvan gelden nog steeds. Sinds 2010 is fors
geïnvesteerd in openbare verlichting, het onderhoud van straten en groen en in de kunstwerken. De raad is op diverse momenten in 2011 geïnformeerd
over de aanpak op deze terreinen, waarbij is aangeven op welke plekken wordt ingezet en wat de resterende opgaven zijn. Zie hiervoor onder andere RIS
181230, 180462 en 181968.
Wanneer hier gedoeld wordt op de aanpak van veiligheid en verloedering in het algemeen, verwijzen wij u naar het veiligheidsplan 2012-2015 dat
momenteel in de raad voorligt ter besluitvorming (en dat samenhangt met het handhavingsplan ‘Handhaven op Haagse Hoogte’ dat de raad in 2011 heeft
vastgesteld). Periodiek worden er per stadsdeel quick-scans gemaakt ten aanzien van de veiligheid en de leefbaarheid, waarna er integraal maatregelen
worden getroffen om de gesignaleerde knelpunten aan te pakken. Er bestaat in die zin geen lijst met plekken. Dit vergt maatwerk per geval.
CDA OOV - Er wordt duidelijk aangegeven hoeveel mensen zijn begeleid naar o.a het veiligheidhuis. Kan het college ook aangeven hoeveel personen die zijn
opgepakt en / of begeleid in 2011 weer zijn teruggevallen in zorgelijk gedrag / recidive?
Antwoord: Zorgelijk gedrag is geen objectief meetbaar criterium en de recidive van iemand die eind 2011 is opgepakt/begeleid is nog moeilijk vast te
stellen (gaat altijd over recidive gedurende een bepaalde periode). Er zijn geen recidivecijfers over 2011. In de periode 2000-2010 heeft Brijder
Onderzoek (PARC) een onderzoek uitgevoerd naar de Haagse zeer actieve veelplegers. Dit onderzoek wijst uit dat de ketenaanpak leidt tot minder
recidive, in ieder geval voor zeer actieve verslaafde veelplegers die gemotiveerd zijn om hun leven te beteren. In de periode 2002-2010 zijn zowel het
totale aantal jaarlijkse antecedenten van alle veelplegers uit de steekproef samen als het gemiddelde aantal jaarlijkse incidenten per veelpleger uit die
steekproef afgenomen met bijna 75 %. Ruim de helft van de onderzochte veelplegers (58%) is in 2010 geen enkele keer meer aangehouden voor een
delict. De Raad wordt nog over de uitkomsten van dit onderzoek geïnformeerd.
CDA OOV - In één massagesalon zijn duidelijk aanwijzingen van illegale seksuele dienstverlening aangetroffen. Kan het college aangeven wat de
overwegingen waren om niet over te gaan tot permanente sluiting?
Antwoord: Op grond van het door de raad vastgestelde handhavingsbeleid heeft de burgemeester besloten tot een sluiting van een maand. Eerst bij
herhaling komt permanente sluiting in beeld.
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CDA Citymarketing en Internationale stad: Voor het jaar 2011 was er € 21 mln. euro aan lasten begroot en is er ruim € 17 mln. gerealiseerd. Kan het college
aangeven, gelet ook op de lagere baten, waarom 17 procent van het budget niet is ingezet?
Antwoord: De lagere realisatie dan begroot heeft een aantal redenen. Zo zijn voor Congressen toezeggingen gedaan die over de jaargrens heen gaan. Ook
zijn er in 2011 lasten voorzien voor financiering van projecten die in latere jaren worden uitgevoerd (duurzame evenementenlocaties, actieprogramma
toerisme).
CDA Cultuur - Positieve ontwikkeling zijn de baten (zie ook baten t.o.v. 2010), bijvoorbeeld baten accommodaties voor kunstbeoefening. Kan het college
toelichten waar de hogere baten in zitten en welk beleid hieraan ten grondslag ligt?
Antwoord: De toename van circa € 1 mln. in 2011 ten opzichte van 2010 van de baten van de accommodaties voor kunstbeoefening heeft de volgende
oorzaken:
- Bij de eigendomsoverdracht in 2008 van de panden van OCW Panden BV naar de gemeente is de exploitatie van alle panden onder gebracht in
het
beleidsprogramma Maatschappelijke Ondersteuning. De lasten en baten van de verhuur (€ 0,64 mln.) van ateliers werden daarom tot met
2010 in
programma 15 Maatschappelijke ondersteuning verantwoord. Met ingang van 2011 is de exploitatie van de panden met een culturele
functie
ondergebracht in het programma Cultuur. Vanaf 2011 worden deze lasten en baten dan ook in programma 5 Cultuur verantwoord;
- Er is voor een bedrag van € 0,28 mln. een stijging van zowel de huurbaten als de huurlasten binnen het programma Cultuur als gevolg van de
uit
1993 daterende huurkoopconstructie Theatercentrum aan het Spui waarbij is afgesproken dat de gemeente de huurlasten doorberekent aan de
woningcorporatie Staedion;
- Na de verbouwing van het theater aan de Hobbemastraat in 2010 is de huur (€ 0,08 mln.) berekend voor stichting Culturalis en zijn de lasten
en
baten toegevoegd aan de begroting.
CDA Cultuur - Wat waren de kosten van het werkbezoek aan Finland, wie waren er mee en wat zijn de bevindingen en geleerde lessen?
Antwoord: De kosten van dit werkbezoek aan Turku, een van de twee Europese Culturele Hoofdsteden in 2011, bedroegen voor de gemeente in totaal €
3.600. De Stichting 2018 heeft voor de drie eigen deelnemers betaald. De gemeentelijke delegatie bestond uit wethouder M. de Jong, bestuursadviseur K.
Feenstra, citymarketingmanager E. van den Berg en senior beleidsmedewerker cultuur M. Molewijk. Doel van de reis was kennis en ervaringen delen met
de organisatie van Turku 2011 op het gebied van de bidfase, marketing, communicatie en programmering. Gepland stond een serie ontmoetingen met
officials van de organisatie Turku 2011 en lokale politici en bezoeken aan musea, exposities en culturele manifestaties. De ontmoetingen gaven een goed
beeld van het proces en resultaat van Turku 2011. De Haagse situatie is wezenlijk anders en het tijdsgewricht is sterk veranderd, maar de expeditie heeft
concrete tips and tricks en inspiratie opgeleverd. Verder hebben dagelijks onderling brainstormsessies plaatsgevonden over de inhoud en vorm van het
bidbook, de communicatie en marketingstrategie in Den Haag, en de externe betrekkingen.
CDA Cultuur. - Welke kosten zijn er in 2011 gemaakt in het kader van Culturele Hoofdstad?
Antwoord: In 2011 heeft de gemeente € 850.000 uitgegeven aan Den Haag Culturele Hoofdstad 2018. Dit bedrag is verstrekt aan de stichting Den Haag
2018.
CDA Wanneer heeft de gemeente Den Haag beschikking over resterende bedrag van Landsbanki?
Antwoord: Een 1e terugbetaling van € 3.245.908 is eind december 2011 ontvangen. Over omvang en tempo van de terugbetaling uit IJsland van het
restant van de uitstaande gemeentelijke vordering (van ca.€ 7 mln ) zijn geen garanties afgegeven. Er bestaat niettemin goede hoop dat in de periode meijuni 2012 een 2e terugbetaling volgt. Over de omvang daarvan zijn nog geen mededelingen gedaan. De raad wordt geïnformeerd over een eventuele
verdere terugbetaling. Het financiële resultaat maakt onderdeel uit van de jaarrekening 2012.
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CDA Financiën: Wat is de oorzaak van de stijging van de lasten t.o.v. 2010 bij uitvoering van de wet en inning OZB?
Antwoord: In 2011 is mede als gevolg van de areaaluitbreiding een hogere OZB opbrengst gerealiseerd dan begroot. Ook heeft in 2011 uw raad
ingestemd met de instelling van een egalisatiereserve OZB om toekomstige schommelingen in de OZB opbrengsten op te vangen. In 2011 is, vanwege de
hogere dan geraamde opbrengst, voor het eerst een dotatie geweest aan deze reserve. In financieel-administratieve zin is deze dotatie in de jaarrekening
2011 zichtbaar als last.
Voor de volledigheid licht ik u hierbij toe dat dit dus niet de kosten van de uitvoering van de wet en inning OZB betreffen. In de doelenboom op blz 149
van de jaarrekening ziet u de term ‘ Uitvoering van de wet en inning OZB’ staan, dit verwijst echter naar de concretisering van het hoofddoel, te weten
OZB (eigenaren en gebruikers). De kosten van de uitvoering van de WOZ en overige belastingen worden verantwoord onder het hoofddoel Overige
belastingen: honden, toeristen, precario, uitvoering WOZ, heffing, invordering en overig en meer specifiek de activiteit Heffen van de belastingen. Deze
kosten zijn ten opzichte van 2010 juist gedaald.
CDA Leefomgeving: Waren er in 2010 amper baten ten aanzien van straatreiniging in 2011 levert het € 2,2 miljoen euro op, vanwaar dit verschil?
Antwoord: Van deze baten heeft € 2 mln. betrekking op een onttrekking uit de recessiereserve voor de plaatsing van afvalbakken. Hiermee is de reserve
leeg en kan worden opgeheven. Het restant van € 0,2 mln. betreft de bijdrage van SZW aan de Buurt Service Teams.
CDA Tussen 2015-2026 komen een aantal zeer grote projecten (kunstwerken) in aanmerking voor vervanging of renovatie. Nu is er in het
Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK) 2012 – 2014 aangegeven dat er een kleine € 13 mln. zal worden uitgegeven aan bruggen en kademuren.
Heeft de gemeente Den Haag inmiddels al een spaarpot aangelegd om de achterstand in de openbare ruimte op het gebied van bruggen, viaducten, tunnels
en kademuren in te lopen in de periode tot 2026?
Antwoord: De investeringen tot en met 2014 zijn opgenomen in het lopende meerjaren programma, waarvoor door het huidige college dekking is
gevonden. De investeringen van na 2014 zijn nog niet gedekt en zullen in een nieuw Meerjarenprogramma worden opgenomen. Dit meerjarenprogramma
zal aan de Raad worden voorgelegd. Het betreft hier overigens niet het inlopen van achterstanden, maar het structureel uitvoeren van noodzakelijke
vervangingsprojecten. De vervangingen zijn noodzakelijk hetzij door veranderd gebruik sinds de aanleg of doordat kunstwerken het einde van hun
levenduur hebben bereikt.
CDA De handhavingsteams hebben lik-op-stuk beleid gevoerd en hebben fors meer bekeuringen e.d. opgelegd. Toch is het batentotaal ten opzichte van 2010
fors teruggelopen. Worden de opbrengsten van lik-op-stuk beleid ergens anders geboekt? Zo ja, kan dit vanaf volgend jaar anders zodat te zien is wat
stadswachten kosten en wat zij, naast beleving, in cijfers opleveren?
Antwoord: De baten met betrekking tot de Bestuurlijke Strafbeschikkingen worden door het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) geïnd. Het CJIB
berekent de vergoeding die de Gemeente jaarlijks krijgt naar aanleiding van het soort en aantal beschikkingen en processen-verbaal. Per Beschikking
foutparkeren ontvangt de gemeente € 25 en per proces-verbaal overlastfeiten € 40. Het CJIB maakt pas in 2012 de baten die betrekking hebben over 2011
over aan de Gemeente. In de jaarrekening 2011 vindt u de baten over 2010. De baten over 2010 waren in totaal € 474.245,00. De baten voor 2011 zijn
begin 2012 vastgesteld op € 553.920,00. Deze ziet u terug in de jaarrekening 2012. Er is dus geen sprake van een daling in 2011 ten opzichte van 2010.
Overigens is er al langer een stijgende lijn te zien want de baten voor 2009 waren € 416.230,00 dus ook in 2010 is er al een groei doorgemaakt.
Opgemerkt dient te worden dat de opbrengst van (de boetes uit) leefbaarheidshandhaving de kosten niet kan dekken. Handhaving op leefbaarheid zal dus
altijd geld kosten.
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CDA Jeugd en Gezin: Wat is de gemiddelde oplevertijd van speelplekken?
Antwoord: 1,5 - 2 jaar
CDA Jeugd en gezin. - De baten bij gezinsondersteuning zijn ten opzichte van 2010 fors gedaald. Welke veranderingen liggen hieraan ten grondslag?
Antwoord: Het tegengestelde is het geval: De baten van gezinsondersteuning in 2011 (€ 7.653.000 ) zijn gestegen ten opzichte van de baten van
gezinsondersteuning in 2010 (€ 5.863.000 ). Zie pagina 102 van de Jaarrekening 2011. Reden hiervoor is dat er meer middelen beschikbaar zijn gekomen
uit de Brede Doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin.
CDA Jeugd en gezin. - Wat waren de knelpunten bij het in beeld brengen van 4-19 jarigen bij JGZ?
Antwoord: Een bezoek aan de Jeugdgezondheidszorg is altijd op vrijwillige basis. Dat betekent dat er altijd groepen buiten beeld zullen blijven. In grote
lijnen is dit onder te verdelen in twee subgroepen te weten gezinnen die denken deze ondersteuning niet nodig te hebben of deze mijden. De spontane
opkomst op uitnodigingen voor Gezondheidsonderzoeken is gemiddeld 67%. Door extra inspanningen krijgt de JGZ 86 % van alle kinderen in Den Haag
in beeld. De intensieve zorgstructuren op scholen zorgen er vervolgens voor dat de meeste overige jongeren met risico’s in beeld van de JGZ komen.
CDA Op pagina 74 van het Jaarverslag lezen we dat de gezinscoaches van JGZ in gezinnen optreden waar dringend noodzakelijke hulp niet van de grond komt.
Het CDA heeft signalen gehoord dat met in name gezinnen afkomstig uit een voormalige asielsituatie, veel multiproblematiek voorkomt. In de
jaarrekening lezen we dat 86% van de kinderen tussen 4-19 jaar in beeld zijn. Boven de 19 jaar raken ze uit beeld van JGZ:
- Heeft de gemeente zicht op de groep jongeren tussen 19-26 jaar?
- Heeft de gemeente zicht op de groep jongeren tussen 19-26 jaar uit voormalige asielzoekersgezinnen?
- Welke zorg geeft de gemeente aan deze gezinnen en dan met name aan de jongeren boven de 19 jaar die dreigt te ontsporen?
- Hoe verloopt de hulpverlening tussen de diverse organisaties en welke rol speelt Jeugdformaat in deze?
Antwoord:
a) Ja, alleen niet meer via de wettelijke contactmomenten vanuit de JGZ (tot 19 jaar). Tevens is de focus ook niet zo zeer op de 100% doelstelling vanuit
de JGZ, maar meer op risicogroepen. Zo komt de (risico)doelgroep in beeld bij de gemeente via preventieve voorzieningen als het Jongerenwerk, het
Jongeren Informatie Punt (JIP) of het Jeugd Interventie Team (JIT). Deze voorzieningen hebben officieel een focus tot 23 jaar, maar sluiten oudere
jongeren niet uit. Via de afdeling Voortijdig Schoolverlaten of de Werkpleinen komen jongeren tot 26 jaar binnen op zoek naar een school, baan of voor
de aanvraag van een uitkering.
b) Er is geen specifiek zicht op jongeren tussen 19-26 jaar uit voormalige asielzoekersgezinnen. Na het verkrijgen van een verblijfsvergunning worden
gezinnen, die direct uit het COA komen enige tijd ondersteund door VluchtelingenWerk. Daarna kunnen deze gezinnen een beroep doen op de reguliere
hulp- en dienstverlening.
c) Deze gezinnen kunnen een beroep doen op de reguliere zorg/hulpverlening uit de verschillende ketens (CCP, CJG, DHOM en Veiligheidshuis) of
kunnen hierbij worden aangemeld. Er zijn geen specifieke projecten voor gezinnen met een asielverleden. Wel worden binnen verschillende projecten de
hulpverlening aan multiprobleemhuishoudens verbeterd (gezinnen in de opvang en geïntegreerde dienstverlening).
d) Het convenant Sluitende zorgstructuur voorziet erin dat CJG-partners werken volgens het principe één gezin, één plan, één zorgcoördinator. Dit maakt
dat de hulpverlening op elkaar is afgestemd. Jeugdformaat is net als de Jutters één van de CJG partners. Samen geven zij vorm aan een team “opvoeden in
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de buurt” wat vanuit het CJG zo nodig ambulante hulp biedt met orthopedagogische en psychologische expertise.
CDA Sport: De baten zijn met name bij het kopje sportverenigingen gestegen, kan het college toelichten waar de groei in zit?
Antwoord: In de tabel Programma-activiteiten bedroegen bij Sportverenigingen in 2011 de baten 0,499 mln en in 2010 0,466 mln. De toename komt
voort uit een ontvangen externe bijdrage voor het playground Ketelveld.
CDA De sportdeelname is procentueel niet gestegen, wat is hiervan de oorzaak?
Antwoord: Omdat een verschil van 1-3 % binnen de betrouwbaarheidsmarge van onderzoek valt, kan hier geen eenduidige uitspraak over worden
gedaan. Als meerdere jaren achter elkaar de sportdeelname rondom 57% wordt gemeten, kan geconstateerd worden dat de sportdeelname niet stijgt. Een
nadere analyse kan dan plaatsvinden over de oorzaken.
CDA Maatschappelijke ondersteuning. Valt de Haagse Wetswinkel ook onder het kopje ’Advies, informatie en sociaal juridische diensten’? Zo nee, zijn hun
taken anders dan die van Advies en Informatie balie en Sociaal Raadslieden?
Antwoord: Nee: de Haagse Wetswinkel viel in 2011 onder het programma Volksgezondheid. In het kader van de Haagse Wetswinkel geven studenten
van de Leidse Rechtenfaculteit, onder begeleiding van professionele advocaten, op laagdrempelige wijze juridisch advies. De Advies en Informatie balie
(A&I) en de Sociaal Raadslieden van de Gemeente Den Haag bieden op alle leefdomeinen professioneel advies en informatie.
CDA Onder welk programma valt de Haagse Wetswinkel?
Antwoord: Tot 2012 was dat Volksgezondheid. Voor het jaar 2012:
€ 10.000 OCW vanuit Overige maatschappelijk dienstverlening (Programma MO)
€ 16.000 SZW vanuit programma Armoedebeleid
€ 10.000 OCW vanuit programma Welzijn
CDA Pagina 115/116 jaarrekening: Zijn er afspraken niet uitgevoerd waardoor deze subsidies konden vrijvallen en wat waren deze afspraken dan?
Antwoord: Nee. De vrijgevallen middelen “subsidies oude jaren” hebben betrekking op vastgestelde exploitatiesubsidies. De werkelijke uitgaven zijn
lager uitgevallen dan de verleende subsidies.
CDA Er is (weer) te lezen dat er minder uren zijn gebruikt dan toegekend en dat hierdoor middelen overblijven op deze begrotingspost. Is dit niet van te voren
in te calculeren, zodat er een reëlere begrotingspost ontstaat die sneller op 0 uitkomt aan het einde van het jaar?
Antwoord: Op een totaal van bijna 2.2 miljoen begrote / geïndiceerde uren hulp bij het huishouden zijn er 19.600 uren minder geleverd dan geïndiceerd.
Dit is een afwijking van minder dan 1% op deze begrotingspost. Het college is van mening dat dit hiermee een reële inschatting is geweest en dat
afwijkingen altijd zullen blijven bestaan.
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CDA De Reserve individuele voorzieningen stijgt flink. is de dotatie dit jaar noodzakelijk om tegenvallers Op te kunnen vangen? zijn Er de afgelopen vier jaar
tegenvallers geweest die opgevangen moesten worden?
Antwoord: De reserve Wmo is een systeemreserve, bedoeld om schommelingen in het resultaat als gevolg van fluctuerende vraag naar voorzieningen op
te kunnen vangen. De reserve heeft een ondergrens van € 1 mln. en een bovengrens van € 5 mln. De individuele voorzieningen binnen de Wmo worden
verstrekt op basis van persoonlijke indicatie en is daarmee te categoriseren als een ‘open-einde’ regeling. De systeemreserve garandeert daarmee enerzijds
richting burgers continuïteit in de dienstverlening en weet dit anderzijds te koppelen aan een duurzaam financieel beheer; hogere dan begrote uitgaven in
enig jaar leiden daarmee niet direct tot een tegenvaller in het resultaat. Sinds de invoering van de deze systeemreserve in 2010 is er een aantal positieve
resultaten geweest, waarmee de systeemreserve is gevuld en het financieel beheer voor dit beleidsveld daadwerkelijk is versterkt. Tot slot dekt de
systeemreserve ook voor de korte termijn risico’s af die kunnen ontstaan bij bijvoorbeeld de nieuwe aanbesteding voor Hulp bij het huishouden in 2013
en onvoorziene effecten die kunnen optreden bij decentralisatie van AWBZ-taken naar de gemeente.
CDA Onderwijs - Hoe is het verschil in baten onderwijsachterstandenbeleid tussen 2010 (961) en 2011 (28.791) te verklaren?
Antwoord: Het verschil in de baten heeft te maken met de wijze van financiering. De middelen voor Onderwijsachterstanden zijn in 2010 in de vorm van
een decentralisatie uitkering (DU) aan het gemeentefonds toegevoegd. In 2011 zijn deze middelen als specifieke uitkering Onderwijsachterstanden 20112014 beschikbaar gesteld.
CDA Onderwijs - Hoe is het verschil in baten Activiteiten en projecten stedelijk onderwijsbeleid tussen 2010 (225) en 2011 (6.786) te verklaren?
Antwoord: De baten op het product activiteiten en projecten stedelijk onderwijsbeleid zijn in 2011 hoger dan in 2010 vanwege de werkzaamheden die
door de schoolbesturen uitgevoerd zijn in het kader van de tijdelijke regeling binnenmilieu scholen. De regeling binnenmilieu scholen is een rijksregeling.
De schoolbesturen hadden tot 29 februari 2012 de tijd om de eindafrekening in te dienen. De werkzaamheden zijn door de schoolbesturen in 2011
uitgevoerd. Op basis van de verantwoordingseisen van het Rijk zijn de lasten en rijksbaten in de jaarrekening 2011 opgenomen.
CDA Onderwijs - Waarin zit het verschil dat in 2010 en nog baten waren bij voor- en vroegschoolse educatie en in 2011 niet meer terwijl de lasten stegen met
3245 %?
Antwoord: De baten in 2010 waren incidenteel, vanwege het gemeentebreed maximaliseren van de inzet van de rijksmiddelen GSB III/SIV.
CDA Onderwijs - Onder wie is het draagvlak (pagina 50 alinea 2) voor het concept van brede buurtscholen vergroot en hoe is dit gemeten?
Antwoord: Het toegenomen draagvlak lezen we af aan het toenemende aantal scholen dat zich - in samenwerking met partners in de buurt - ontwikkelt
tot brede buurtschool en extra aanbod organiseert voor leerlingen en hun ouders, en soms ook voor bewoners uit de wijk.
CDA Onderwijs - Wat is de reden / oorzaak dat het ouderradenproject niet stadsbreed is uitgerold?
Antwoord: Het ouderradenproject is stadsbreed opengesteld voor scholen om aan te vragen. Scholen kiezen zelf welke subsidies ze willen aanvragen en
aan welke projecten ze willen deelnemen. In 2011 hebben vijf extra scholen gekozen voor dit ouderradenproject.
CDA Onderwijs - De toelichting bij is identiek aan die van 2010 met één wijziging het bedrag is verhoogd van 365.000 euro naar 474.000 euro. Klopt het dat
de verhuurprijs met dertig procent is gestegen gelet op hetzelfde aantal lokalen en hetzelfde aantal uren verhuur?
Antwoord: In het jaarverslag 2010 staat op blz. 50 abusievelijk een verkeerd bedrag genoemd. Het bedrag moet namelijk net zoals voor 2011, 474.000
euro zijn. Van dit bedrag gaat 90% naar de schoolbesturen.
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CDA Op blz. 55 lezen we dat het gebleken is dat het voor de meeste peuterspeelzalen moeilijk is om aan de nieuwe eisen te voldoen. Bij meer dan 90% van de
inspecties zijn overtredingen geconstateerd. Daarom is extra ondersteuning ingezet. - Op welke punten verschillen de nieuwe eisen van de oude eisen en
waaraan ligt het dat peuterspeelzalen de nieuwe norm niet kunnen halen? - Speelt de samenstelling van het personeelsbestand hier een rol in?
Antwoord: Nieuwe wettelijke eisen hebben onder meer betrekking op risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid, en op protocollen
kindermishandeling. De peuterspeelzalen hebben, ondanks de begeleiding en voorlichting door de gemeente, onderschat wat zij moesten doen om aan de
eisen hieromtrent te voldoen. Momenteel zetten de organisaties zich in om alsnog aan de wettelijke eisen te voldoen. De samenstelling van het
personeelsbestand speelt hier geen rol in.
CDA Het college schrijft dat door afname van de wachtlijsten en een betere samenwerking tussen gemeente en kinderopvangorganisaties extra kinderopvang is
gecreëerd voor doelgroepouders. In de jaarrekening is op pagina 96 te lezen dat de daling van de lasten € 1,7 mln. in 2011 een verandering betreft in de
doorbelasting van het apparaat ten opzichte van 2010.
- Welke activiteiten (pagina 68 Jaarverslag en pagina 97 Jaarrekening) zijn er bekostigt uit programma-activiteit Kinderopvang SZW € 4.110?
- De reserve SEF hoefde niet aangesproken te worden in 2011, omdat rijksbudgetten (participatiebudget) ingezet konden worden. Is de reserve
SEF vrij inzetbaar?
- Hoeveel personen in de bijstand worden als onbemiddelbaar gezien, en wat zijn de kenmerken van deze groep?
- Hoe vaak en met welke reden worden maatregelen opgelegd bij uitkeringsverstrekking?
- Wat zijn kosten en basten van sociale fraudebestrijding?
Antwoord:
- De uitgaven die zijn bekostigd uit de programma-activiteit Kinderopvang hebben hoofdzakelijk betrekking op twee zaken. Het betreft de bijdragen
van de gemeente in de kinderopvangkosten van uitkeringsgerechtigde en studerende inwoners zonder werkgever. Daarnaast gaat het om de
tegemoetkomingen in de kinderopvangkosten van daartoe sociaal-medisch geïndiceerde inwoners.
- De reserve SEF is niet vrij inzetbaar. Als gevolg van een opeenstapeling van voornamelijk rijksbezuinigingen is al 75 mln. bezuinigd. De resterende
middelen als SEF, participatiebudget en gemeentelijke middelen zijn de komende volledig jaren volledig nodig om het re-integratieprogramma uit te
voeren
- In 2011 hebben 6.550 burgers met een WWB uitkering een vrijstelling wegens medisch en sociale redenen. Voor de resterende groep is de
bemiddelbaarheid afhankelijk van de afstand tot de arbeidsmarkt (cumulatie van opleiding, relevante werkervaring, gezondheid, leeftijd etc) en de
vraag van arbeidsmarkt.
- In 2011 zijn er 2849 maatregelen opgelegd. Redenen waarom maatregelen worden opgelegd zijn geclusterd in de categorieën: agressie,
inlichtingenverplichting, arbeidsinschakeling en overige redenen.
- Fraudebestrijding is onderdeel van het takenpakket van àlle SZW medewerkers. Daarnaast is er nog een speciale afdeling Bijzonder Onderzoek die
zich met name met fraudebestrijding bezig houdt. De kosten en baten van sociale bijstandsfraudebestrijding zijn op dit moment niet in (tijd en) geld uit
te drukken.
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CDA Krachtwijken. - Onder het kopje inburgering en volwasseneducatie zijn zowel de lasten als de baten het afgelopen jaar flink gestegen. Zijn beide één op
één veroorzaakt door een groter aantal inburgeraars?
Antwoord: De toename van de lasten en baten is grotendeels veroorzaakt door een steeds groter aantal inburgeraars bij de taalaanbieders. In 2011 is de
aanwas vooral het gevolg van het aanvalsplan WWB. Daarnaast is in 2011 ook de examendeelname verbeterd en is door extra promotie meer gedaan aan
vraaggericht inburgeren. De toename komt ook doordat de kosten voor vraaggericht inburgeren vanaf 2011 volledig voor rekening van het
Participatiebudget komen.
CDA Krachtwijken - i- Kan het college aangeven wat wordt bedoeld met creëren van draagvlak? En waarvoor draagvlak gecreëerd moet worden?
Antwoord: Bij het aanpakken van problematiek in de wijken is het van essentieel belang dat bewoners en ondernemers in de wijken nauw betrokken zijn
en de aanpak ondersteunen. Wijkaanpak werkt alleen als deze mét bewoners en ondernemers gebeurt en niet over hun hoofden heen. Daarom wordt veel
aandacht besteed aan de contacten met de wijk. In elke krachtwijk bijvoorbeeld werkt vanuit het stadsdeelkantoor een wijkteam dat veel op straat is en
contact heeft met alle sleutelfiguren in de wijk.
CDA Krachtwijken - in hoeverre zijn de acties succesvol gebleken om Hagenaars van Turkse komaf te overtuigen hun inburgeringstraject af te ronden of zich
hiervoor te melden?
Antwoord: Eind 2011 zijn er in totaal zo’n 350 Turkse inburgeraars gestopt met inburgeren. Dat is iets meer dan 10% van het totaal aantal dat in traject
zat op het moment van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Na de uitspraak op 16 augustus 2011 zijn tot op heden 484 nieuwe Turkse
inburgeraars vrijwillig met een traject gestart. Daarnaast zijn er sinds 16 augustus 568 Turkse inburgeraars met een WWB-uitkering gestart.
CDA Krachtwijken - wat zijn laper’s?
Antwoord: LAP staat voor Leer Arbeids Plaats. Hierbij gaat het om studenten die als onderdeel van hun opleiding een periode (van bijvoorbeeld een
jaar) een deel van de week werken en een klein deel les hebben. Meestal gaat dit om 4 dagen werk en 1 dag school.
CDA Wonen: Welke contacten en afspraken zijn er in 2011 gemaakt met omliggende gemeenten ten aanzien van huisvesting arbeidsmigranten?
Antwoord: Vanuit Haaglanden is een onderzoek geëntameerd naar de kwantitatieve en kwalitatieve huisvestingsvraag van arbeidsmigranten. De
uitkomsten van dit onderzoek worden in de eerste helft van juni 2012 verwacht. Op 18 juni a.s. vindt een bestuurlijke bijeenkomst plaats om de
uitkomsten van dit onderzoek te bespreken én om tezamen met de werkgevers van de arbeidsmigranten te bespreken welke mogelijkheden er zijn om in
de huisvestingsvraag van de arbeidsmigranten te voorzien.
CDA Is graffitibestrijding inmiddels uitgerold over stad en hoe worden de resultaten gemeten?
Antwoord: Het verkrijgen van een stadsbrede dekking van graffitibestrijding verloopt voorspoedig. 24 van de 52 bewonersverenigingen doen mee aan
een collectieve schoonmaakregeling. Er wordt op ingezet om per 1 januari 2013 alle bewonersverenigingen te laten deelnemen aan de collectieve
schoonmaakregeling. Binnenkort wordt het jaarverslag Plak- en kladvandalisme aan de gemeenteraad toegezonden met uitgebreidere informatie. De
resultaten worden gemeten door het aantal meldingen van graffiti, die binnenkomen, en vervolgens de resultaten van de schoonmaak ervan. In 2011 zijn
er 1.487 meldingen binnengekomen en is er 6.991 vierkante meter graffiti verwijderd.
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CDA Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling: In 2011 zijn de leges verhoogd: hoe staat het met de kostendekkendheid aan het einde van 2011 en de
ingezette acties die met de gemeenteraad zijn afgesproken?
Antwoord: De ingezette acties n.a.v. het DMO Bouwleges zijn en worden uitgevoerd zoals gepland.
De tariefsverhoging van 10% heeft plaatsgevonden per 1 oktober 2011. In 2011 was er nog geen kostendekkendheid. De opbrengsten (€ 17,224 mln.)
waren lager dan de lasten (€ 18,370 mln.).
Het meerjarige beeld (t/m 2014) is dat er weer kostendekkendheid ontstaat en dat de nu negatieve stand van de voorziening bouwleges
(-€ 1,1 mln.) weer positief wordt.
CDA Economie: Zijn er naast de economische crisis en de leegstand nog andere redenen dat er € 4,5 miljoen meer is uitgegeven in de portefeuille economie en
bijna € 3 miljoen minder baten zijn binnengehaald?
Antwoord: Op pagina 108 van de jaarrekening is vermeld dat er een voordelig saldo is van lasten en baten van € 4,5 mln. Dit bestaat uit € 7,7 mln.
minder lasten en ruim € 3,0 mln. minder baten. Dit heeft o.a. te maken met meerjarige projecten, waarvoor de uitgaven niet in 2011 zijn gedaan, zoals
vooraf gedacht, maar die in latere jaren tot besteding komen. De financiering vanuit baten of (onttrekking aan) reserves (€ 4,5 mln.) is daarom in 2011
niet noodzakelijk geweest.
CDA Economie: - 18 procent, in totaal 6.021 meer starters klinkt heel goed, is het college ermee bekend dat in alleen al het eerste kwartaal van 2012, het jaar
van de echte stagnatie bij aantal starters, er in Amsterdam ruim 15.000 starters zich kenbaar hebben gemaakt ?
Antwoord: Nee. Navraag bij de gemeente Amsterdam en het ING Economisch Bureau leert dat er vorig jaar in regio Groot Amsterdam 15.201 starters
waren.
CDA Werk en inkomen. - Tot welk bedrag kan de gemeente Den Haag worden gecompenseerd bij een eventuele IAU-aanvraag?
Antwoord: De gemeente kan naar verwachting worden gecompenseerd tot een bedrag van € 17 mln.
CDA Werk en inkomen - In 1.564 van de gevallen had dit gevolgen voor de klant. Welke andere sancties zijn er opgelegd dan het volledig beëindigen van de
uitkering? Graag specificeren naar maatregelen en met aantallen.
Antwoord: De gevolgen voor de klant kunnen divers zijn. Zo kan een beëindiging gepaard gaan met terugvordering van ten onrechte verstrekte bijstand.
In 2011 zijn 380 beëindigingen, 439 verlagingen, 453 maatregelen, en 26 aangiftes toegepast.
CDA Werk en inkomen - Waarin zit de stijging van € 4,2 miljoen in 2010 naar € 6,3 miljoen in 2011?
Antwoord: De toename ligt met name in woonfraude: daar is € 1,16 mln. meer teruggevorderd dan in 2010 en ook op zwarte fraude is € 0,44 mln meer
teruggevorderd. Ook bij vermogensfraude is € 0,26 mln. meer teruggevorderd
CDA Werk en inkomen. - Waarop was de inschatting van de daling van het aantal bijstandsuitkeringen in 2011 op gebaseerd?
Antwoord: Het college heeft als uitgangspunt gehanteerd dat het rijksbudget leidend is. Vervolgens is geraamd dat een sluitende begroting mogelijk is bij
een stijging van maximaal 275 uitkeringen. In mei 2011 bent u geïnformeerd over de afwijkingen die er inmiddels landelijk optraden tussen de voorspelde
en werkelijke werkloosheid en de gevolgen daarvan voor de WWB (RIS 180440). Ook is daarbij geconstateerd dat het budget van het rijk niet in
voldoende mate de conjunctuur volgt. Nadien bent u geïnformeerd over de acties die zijn ondernomen zowel in de richting van het rijk als intern (RIS
181979).
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CDA Werk en inkomen - Wanneer is de daadwerkelijke uitvoering van het project Huis aan Huis aan het Werk gestart en hoe verloopt dit project?
Antwoord: De afgelopen periode hebben voorbereidingen plaatsgevonden voor de start van de pilot. Medio 2012 starten de huisbezoeken bij de
geselecteerde gezinnen in de Schilderswijk.
CDA Sociale voorzieningen en armoedebestrijding: Is er bij het Project voorkom huisuitzettingen ook sprake van financiële bijdrage van de corporaties?
Antwoord: Het is niet zo dat de corporaties de gemeente betalen voor trajecten. Wel leveren de corporaties een belangrijke bijdrage door vroegtijdig
financiële problemen te herkennen en door te verwijzen. De inzet betreft dus vooral de eigen formatie die voor het project werkzaam zijn. Ook werken
corporaties meestal mee aan minnelijke schuldregelingen, wat ook geld kost.
CDA Verkeer: De realisatie parkeerdruk 90 % is niet meer te vergelijken en beide ander topindicatoren zijn nog niet bekend evenals de realisatie van 2010. Het
college geeft wel aan dat het volgend jaar moet kunnen (zie ook RIS 181602). Is het niet eens tijd om meetbare topindicatoren te produceren?
Antwoord: In 2010 was bekend dat er in de stad 5 gebieden waren met zowel een te hoge parkeerdruk (boven de 90%) als een structureel tekort aan
parkeerplaatsen voor bewoners (de zogenaamde ‘blauwe gebieden’). Deze kennis was gebaseerd op parkeeronderzoek in 30 Haagse woonbuurten in het
kader van de Aanpak Parkeren Woongebieden in 2008/2009 (RIS 155060).Hieruit bleek dat er in 19 van de 30 onderzochte gebieden een
parkeerprobleem was. In 14 daarvan is het probleem de afgelopen jaren opgelost door invoering van betaald parkeren. In de resterende 5 gebieden was dit
niet direct mogelijk omdat er vanwege een geconstateerd structureel tekort aan parkeerplaatsen voor bewoners, eerst meer parkeercapaciteit moest worden
gerealiseerd. Dit zijn de 5 gebieden uit de tabel , die nu in het kader van P2500 worden aangepakt. Samengevat kan niet worden geconcludeerd dat er in
2010 slechts in 5 woongebieden in de gehele stad parkeerproblemen bestonden. Er waren 5 gebieden waarvan op basis van onderzoek in slechts een
gedeelte van de stad is vastgesteld dat er parkeerproblemen waren. In 2011 zijn er opnieuw parkeertellingen verricht in delen van de stad waar tot nu toe
niet (recent) was geteld. Hieruit zijn 26 gebieden naar voren gekomen met een te hoge parkeerdruk. Nader onderzoek moet uitwijzen of er in deze
gebieden tegelijkertijd ook sprake is van een structureel tekort aan parkeergelegenheid en er moet worden onderzocht welke instrumenten ingezet kunnen
worden om die parkeerproblemen op te lossen. Momenteel wordt gewerkt aan een systematische monitor van de parkeerdruk in de gehele stad, waarover
periodiek gerapporteerd zal worden. De eerste ‘monitor parkeerkader’ wordt medio 2012 gepresenteerd.
CDA In 2010 werd er geld geïnvesteerd in de directe treinverbinding Den Haag – Brussel. Wat was er op 31 december 2011 nog over van deze investering?
Antwoord: Behoudens (reguliere) lobby activiteiten (die niet als investeringslasten beschouwd kunnen worden) is er ten behoeve van dit project in 2010
niet geïnvesteerd. De bestemmingsreserve voor dit project is in 2010 niet aangesproken.
CDA Overig: Wat is het bedrag dat in 2011 is ingezet als zogenaamde frictiekosten (zie ook 20 miljoen extra)?
Antwoord: De gemaakte frictiekosten bedragen in 2011 € 4,7 mln. De 20 miljoen extra is vooralsnog niet aangewend.
CDA Mediabeleid, monumenten en Archeologie: - Den Haag kent veel monumenten, de wethouder heeft in de commissie gesteld dat er weinig middelen zijn.
In de programmabegroting is voor 2012 en 2013 1 miljoen extra gereserveerd voor monumenten. Hoe kan het college verklaren/ verantwoorden dat er €
100.000 euro welke wel was begroot niet is uitgegeven in 2011?
Antwoord: Anticiperend op de bezuinigingstaakstelling is er geen nieuw personeel geworven. Voor de werkzaamheden objectbeheer,
cultuurwaardenonderzoek en beschermingsvoorstellen zijn hierdoor minder apparaatskosten gerealiseerd dan begroot.
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CDA De teksten ten aanzien van monumentenzorg in het jaarverslag gaan over een film, publicaties, exposities, een digitale wandelroute en een wandelkraam.
Is er ook geld gestoken in het daadwerkelijk onderhouden van panden?
Antwoord: Nee, er waren geen gemeentelijke middelen beschikbaar om eigenaren/beheerders hierbij financieel te ondersteunen.
CDA Milieu en Duurzaamheid - Op technische vragen van het CDA bij de jaarstukken van 2010 werd gesteld dat gelet op de cijfers van 2010: “Het
actieprogramma klimaatplan (RIS180175 C) geeft de eerste aanzet (voor de jaren 2011-2012) om te komen tot een reductie in de CO2 uitstoot van de
stad”. Kunnen wij stellen dat dit klimaatplan voor 2011 nog bij lange na niet het gewenste resultaat heeft behaald?
Antwoord: Het is juist dat het effect van de maatregelen uit het klimaatplan nog niet zijn terug te zien in de cijfers van de CO2- uitstoot van 2011 (3053
kton).
CDA Volksgezondheid en zorg. - In diverse media verschenen artikelen met de titel ‘Zelfverminking bij jongeren met 60 procent gestegen’. Kan het college
aangeven wat er in 2011 allemaal is gedaan in de gemeente Den Haag om zelfverminking en suïcide onder jongeren tegen te gaan, mede gelet op de
zorgwekkende stijging van het aantal gevallen (wat niet terug te zien is in het aantal jongeren dat werd geholpen door SuNa: 167 in 2010 en 160 in 2011)?
Antwoord: Deze artikelen betreffen landelijke cijfers inzake zelfverminking, deze trend wordt in Den Haag niet waargenomen. SuNa (Suïcide Nazorg) is
gericht op jongeren (tussen de 12 en 25 jaar) die op een eerste hulp van een Haags ziekenhuis behandeld zijn vanwege een suïcidepoging of ernstige
zelfbeschadiging. Behalve SuNa wordt ingezet op het verbeteren van de psychische gezondheid van jongeren o.a. door middel van trainingen (gericht op
het vergroten van de kennis en deskundigheid van leerkrachten en hulpverleners (o.a. in het onderwijs en CJG’s). Daarnaast worden jongeren geholpen in
de reguliere hulpverlening bij PsyQ en De Jutters.
CDA Kan er een toelichting komen op voorzieningen voor mannen in noodsituaties in het volgende jaarverslag?
Antwoord: In de tussenrapportage over de aanpak huiselijk geweld die voor de zomer naar de Commissie Samenleving gestuurd zal worden, komt een
nadere toelichting op de voortgang van de mannenopvang in de vier grote steden aan de orde.
CDA Wordt er bij het project SuNa alleen aandacht besteed aan de jongeren die zichzelf ernstig beschadigen of een suïcidepoging hebben ondernomen of ook
aan andere leeftijds- en doelgroepen?
Antwoord: SuNa richt zicht op de leeftijdsgroep tussen 12 en 25 jaar.
CDA Wordt het gezin en het netwerk van de jongeren ook betrokken bij deze hulpverlening en zo ja, op welke wijze?
Antwoord: Bij SuNa worden jongeren gemeld bij een speciaal opgeleide professional die hen vervolgens begeleidt naar passende hulpverlening.
Afhankelijk van de situatie wordt bij die hulpverlening gekeken of, en in hoeverre het gewenst is dat het netwerk van de jongere wordt betrokken bij deze
hulpverlening.
CDA Dezelfde vraag ook voor de aanpak van overgewicht jongeren. Worden de ouders en het netwerk van de jongeren bij deze aanpak betrokken en zo ja, op
welke wijze?
Antwoord: Ja, ouders zijn betrokken bij de consulten en begeleiding door de JGZ en bij de leefstijlinterventie WIJS (Wat Is Jouw Stijl). Daarnaast zijn er
ouderavonden op scholen. In het kader van opvoedingsondersteuning zijn gezonde voeding en bewegen thema’s die met ouders worden besproken. Bij de
wijkgerichte aanpak in Escamp en Centrum zijn scholen, welzijnsinstellingen, buurt- en schoolsport en CJG betrokken voor bij de Haagse Aanpak
Gezond Gewicht. Zij voeren samen met de GGD activiteiten uit zoals: kookworkshops, sportdagen, pauzefietsen, ambassadrices HAGG.
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CDA Indien op vraag 17 en 18 een ontkennend antwoord is gegeven, kunt u aangeven waarom het versterkende systeem (reinforcing factors: family, peers )
rondom de jongeren niet wordt benut om tot de gewenste gedragsverandering te komen?
Antwoord: Zie hierboven
D66

Jaarverslag. Pagina 124 Woningbouw. Het college stelt dat door de economische crisis onder meer huishoudens met lage en lage middeninkomens meer
aandacht verdienen. Graag een nadere toelichting op waaruit die aandacht bestaat, uit de tekst in deze paragraaf komt dit niet duidelijk naar voren.
Antwoord: De woningmarkt vertoont – overigens niet alleen in Den Haag – een aantal imperfecties. Tussen de sociale voorraad enerzijds en de
koopwoningmarkt en de markt van geliberaliseerde huurwoningen anderzijds zit een gat. In de Woonvisie van 2003 hebben wij al aandacht gevraagd
voor de bouw van woningen in het middensegment. In de recente Woonvisie hebben wij dat nog eens herhaald. Het gaat daarbij vooral om woningen
tussen € 140.000,00 en € 200.000,00. Via de “Beleidsregel stimulering verkoop nieuwbouw middensegment” willen wij de bouw en de koop van
nieuwbouwwoningen in dit prijssegment te stimuleren. De regeling is begin dit jaar in werking getreden. Het is nog te vroeg om een beoordeling van het
effect van deze maatregel te geven.

D66

Jaaverslag. Pagina 129. De lasten op post stadsvernieuwing woningen zijn ruim 12 miljoen hoger dan begroot. Hoe kan dit worden verklaard? Idem voor
de baten op deze post.
Antwoord: Deze (eenmalige) verhoging heeft te maken met de afkoop van de subsidieverplichtingen op basis van het Besluit Woninggebonden
Subsidies. Enerzijds is dit bedrag ontvangen van het rijk, anderzijds is dit overgemaakt naar de verschillende subsidieontvangers (corporaties), die hebben
ingestemd met de afkoop.

D66

Jaarverslag. Pagina 129. De lasten op de post Bouw-, woning-, en welstandstoezicht zijn 2,1 miljoen lager dan begroot. Hoe kan dit worden verklaard?
Idem voor de baten die 0,75 miljoen lager zijn dan begroot. Welke activiteiten kunnen minder dan gepland worden uitgevoerd hierdoor? Hoe heeft de
armslag (budget, aantal fte) van de Haagse pandbrigade de afgelopen 3 jaar zich ontwikkeld?
Antwoord: Er is een aantal factoren van invloed op de lagere lasten op Bouw- woning- en welstandstoezicht:
- Door deregulering is er minder vaak sprake van overtredingen (bijvoorbeeld bouwvergunningvrij bouwen, verruiming wetgeving in het Bouwbesluit
2012). Tevens is het beleid rond kamerbewoning gewijzigd. Hierdoor zien we een toename van legale kamerbewoning, waardoor minder
kamerbewoners aangewezen zijn op malafide huisjesmelkers.
- Er zijn minder grote onderhoudsprojecten dan in het verleden. In het verleden waren er hele wijken waar eerst een subsidietraject voor
goedwillende eigenaren was afgerond en vervolgens handhaving werd ingezet. Deze grootschalige projecten zijn niet meer aan de orde. In
plaats daarvan worden er de komende jaren meer kleinschalige projecten opgestart zoals de Paul Krugerlaan. Momenteel wordt meer ingezet op het
activeren van VvE’s door de VvE-balie, zodat eigenaren zonder inzet van handhaving het onderhoud uitvoeren. Op het project ‘Rotte Kiezen en
Brandpanden’ is niet bezuinigd.
- Conform de prioriteitstelling in het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2011 wordt minder aandacht besteed aan lichte overtredingen van
illegale bouw. Wanneer er minder capaciteit beschikbaar is, gaat dit ten koste van het handhavingsonderwerp (illegale bouw zonder gevaar) met de
laagste prioriteit.
- Vanwege bovenstaande punten kon een efficiëntiekorting op overhead in de handhaving worden doorgevoerd. Daarnaast is nog extra bezuinigd op
overhead.
- Mede als gevolg van het DMO bouwleges zijn de lasten omlaag gebracht door fors te schrappen in ondersteunings- en managementtaken en
efficiënter te werken.
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De baten zijn lager, omdat er minder hoeft te worden gehandhaafd vanwege bovenstaande redenen. Bij minder handhaving worden er minder
dwangsommen en boetes opgelegd en geïnd.
Het budget en de fte’s van het deel Dienst Stedelijke Ontwikkeling (Bouw-, woning en welstandstoezicht) van de Haagse Pandbrigade hebben zich de
afgelopen drie jaar als volgt ontwikkeld:
2009 – 32,4 fte en een budget van € 3.369.600,2010 – 31,7 fte en een budget van € 3.588.663,2011 – 17,5 fte en een budget van € 1.957.532,D66

Jaarrekening Pagina 132 Bouwleges. Bij de besluitvorming over de tarieven van de bouwleges is een onderzoek naar de hoogte van de overheadkosten bij
DSO aangekondigd. Wat is de stand van zaken? Welke resultaten kunnen worden gemeld?
Antwoord: De overhead van DSO is in 2011 door het adviesbureau BMC doorgelicht in samenwerking met GAD. Het onderzoek en het bijbehorende
rapport beogen een geobjectiveerde basis te bieden om besparingen op overhead en verbeteringen in de werkwijzen van DSO rond overhead te realiseren.
Het onderzoek is afgerond en de uitkomsten zijn meegenomen in de gerealiseerde reorganisaties van DSO, waarbij de formatie op management en
ondersteunende afdelingen fors is verlaagd. Op basis van het onderzoek worden nieuwe uitgangspunten voor overheadtoerekening toegepast.

D66

Resultaatsbestemming. Pagina 14, punt 21. Resultaat grondbedrijf en onttrekken aan reserve Grondbedrijf:“Uit de plankostenscan bleek dat de
apparaatskosten hoger zijn dan gedacht.” Wat is de omvang van de extra benodigde dekking als gevolg van de invoering van de plankostenscan tot nu toe,
gesommeerd over alle projecten? Graag een uitgebreide toelichting. Heeft er op landelijk niveau inmiddels besluitvorming plaatsgevonden over de
invoering van de plankostenscan? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Op totaalniveau zijn de plankosten in de grondexploitaties per 31-12-2011 gestegen met € 15,4 miljoen. Tot oktober 2011 is gewerkt met
vastgestelde normpercentages over de kosten en opbrengsten om het financiele kader van de plankosten in grondexploitaties vast te stellen. Deze
werkwijze sloot niet meer aan bij de hedendaagse praktijk. Dit leidde ertoe dat er vaak achteraf overschrijdingen in de jaarrekening opgelost moesten
worden (ten laste van de RGB). Met de invooering van de plankostenscan is dit rechtgezet en kan er beter gestuurd worden op plankosten. Deze stijging
bestaat uit volgende twee elementen:
1) € 11,9 miljoen door invoering van de plankosten bij herzieningen en nieuwe grondexploitaties.
2) € 3,5 miljoen door invoering van de plankosten bij de overige grondexploitaties.
Voor een gedetailleerd overzicht van gewijzigde plankosten op projectniveau (1) wordt verwezen naar de vastgestelde herziene en nieuwe
grondexploitaties. Voor de overige grondexploitaties (2) kan pagina 158 t/m 181 van de Jaarrekening 2011 DSO worden geraadpleegd.
Op landelijk niveau is de plankostenscan niet formeel vastgesteld. Op aanraden van de wetgever wordt echter al vanaf het beschikbaar komen de
conceptregeling plankosten gebruikt als financiële onderbouwing bij planologische aanpassingen. Tot 16 juli 2010 heeft een internetconsultatie
plaatsgevonden om vanuit publieke en private partijen mogelijke op- en aanmerkingen te ontvangen en te verwerken. Eind 2011 is medegedeeld dat het
nieuwe kabinet heroverweegt of en hoe de regeling ingevoerd moet worden in relatie tot de nieuwe Omgevingswet. De wetgever geeft aan dat “indien van
invoering wordt afgezien wordt bekeken hoe de nieuwe versie kan worden gepubliceerd”. Verwacht mag worden dat de regeling formeel dan wel
informeel toegepast zal worden. Ten aanzien van gemeentelijke grondexploitaties is de gemeente vrij om de Haagse plankostenscan – gebaseerd op de
nationale regeling – te hanteren dan wel verder te optimaliseren.
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Resultaatsbestemming. Pagina 16: punt 31. Vorming voorziening reorganisatie: Hoeveel dekking heeft deze voorziening ontvangen vanuit het
Programma Ruimtelijke Ordening en gebiedsontwikkeling, dus voorafgaand aan het nu voorliggende voorstel om € 6,575 miljoen uit de reserve
Frictiekosten aan deze voorziening toe te kennen? Hoeveel bedraagt de totale voorziening reorganisatie bij DSO?
Antwoord: € 2,6 mln. door DSO en totale voorziening in jaarrekening 2011 bedraagt € 7,1 mln.

D66

Resultaatsbestemming. Voorgesteld wordt de DCR mede op orde te brengen door elk € 0,2 miljoen uit de programma’s Verkeer, Economie en
Citymarketing/Internationale stad hiervoor in te zetten. Wat is de ratio achter de keuze van juist deze programma’s? Zijn deze bedragen afkomstig uit
onderbesteding op deze programma’s? Waarom is hiervoor bijvoorbeeld niet de afroming van de dienstcompensatiereserves ingezet? Op pagina 22 valt te
lezen dat deze afroming (toevalligerwijs) € 0,6 miljoen bedraagt.
Antwoord: Oorsprong tekort DCR komt door overschrijding apparaat in 2009. Door personele maatregelen, met name hoog verloop, is in 2011 op de
diverse programma's mede daardoor een voordeel ontstaan. Naast de eerder afgesproken maatregelen is het resterende bedrag € 0,6 mln. om het tekort op
de DCR in te lopen. Er is geen nader onderscheid te maken in de exacte verdeling tussen de bijdrage vanuit deze drie programma's in relatie tot de
oorzaak van het tekort van de DCR vandaar dat de € 0,6 mln. evenredig is verdeeld tussen deze drie programma's.

D66

Jaarverslag Pagina 64 tot en met 68. Voor het programma-onderdeel Algemene Bijstandsverlening is in de programmabegroting 2011 een saldo geraamd
van -37,1 mln. In het jaarverslag is dit saldo -70,1 mln. Het aantal bijstandsgerechtigden in de begroting was 18.450, het werkelijke aantal 19.326 (+876).
Hoe kan het dat 876 extra bijstandsgerechtigden tot 43 mln extra nadelig saldo leiden?
Antwoord: De vraag refereert naar de programmabegroting 2011, zoals die in het najaar van 2010 is vastgesteld. Sindsdien heeft de Raad diverse
begrotingswijzigingen geaccordeerd, waardoor het saldo in de actuele begroting uitkomt op € 55 mln. Het aandeel van de kosten van de uitkeringen in de
stijging van het saldo van € 55 mln. (begroting) naar € 70 mln. (realisatie) bedraagt € 6 mln.

D66

Jaarverslag Pagina 64 tot en met 68. Algemene bijstandsverlening, de lasten per uitkeringsgerechtigde: in de begroting 2011 is € 325 mln. aan lasten
geraamd voor 18.450 uitkeringsgerechtigden (17.660 euro/uitkeringsgerechtigde). In het jaarverslag blijken de werkelijke lasten 351 mln. voor 19.326
uitkeringsgerechtigden (18.170 euro/uitkeringsgerechtigde). Hoe zijn deze hogere lasten per uitkeringsgerechtigde te verklaren?
Antwoord: De vraag refereert naar de programmabegroting, zoals die in 2010 is vastgesteld. Sindsdien heeft de Raad diverse begrotingswijzigingen
geaccordeerd, waardoor de lasten in de actuele begroting uitkomen op € 342 mln. Het aandeel van de kosten van de uitkeringen in de stijging van de
lasten van € 342 mln. (begroting) naar € 351 mln. (realisatie) bedraagt € 6 mln.

D66

Jaarverslag Pagina 64 tot en met 68. In het Jaarverslag 2011 wordt gemeld dat de stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden zich vooral voordeed in
de eerste helft van 2011. Daarna volgde een daling en een stabilisering. Vanwege de stijging in het eerste half jaar is bij het Halfjaarbericht € 18,9 mln.
toegevoegd aan de begroting. Hoe kan het dan dat er na het tweede half jaar, waarin het aantal bijstandsgerechtigden weer is afgenomen, nog steeds een
tekort resteert?
Antwoord: Het tekort wordt veroorzaakt doordat de rijksbijdrage te laag is om de kosten van de uitkeringen te dekken. Indien het tekort groter is dan
10% van de rijksbijdrage (= eigen risico voor de gemeente), mag de gemeente onder voorwaarden een Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU)
aanvragen voor dat deel van het tekort dat groter is dan 10% van de rijksbijdrage. In de begroting was geanticipeerd op deze IAU. De beschikbaar
gestelde € 18,9 mln. was bedoeld om de kosten van het eigen risico van 10% van de rijksbijdrage te kunnen dekken. In de jaarrekening is na afstemming
met de gemeentelijke accountant geconstateerd dat de IAU niet in 2011 verantwoord mag worden, omdat het nog niet zeker is dat de IAU aanvraag
gehonoreerd wordt. Als de IAU wordt toegekend, is er geen tekort.
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Jaarverslag Pagina 64 tot en met 68. Bij het Halfjaarbericht was het aantal uitkeringsgerechtigden 19.807 (+1.099 t.o.v. begin 2011). Toch werd toen de
stijging van het aantal bijstandsgerechtigden voor 2011 geprognosticeerd op 275, wat mede werd onderbouwd door stevige aanvullende maatregelen om
de instroom te beperken en de uitstroom te verhogen. Het blijkt uiteindelijk een stijging van 623 uitkeringsgerechtigden. Hoe is deze stijging te verklaren?
Wat is het effect geweest van de ‘stevige aanvullende maatregelen’?
Antwoord: Het college heeft onderzoek laten doen naar het pakket van maatregelen dat is ingezet. De eerste fase van dit onderzoek wordt binnenkort
afgesloten met een rapportage die ook aan de raad zal worden aangeboden. Deze eerste fase geeft inzicht in de vraag op welke wijze het pakket is
ingericht, wat de potentiële werking ervan is en welke mogelijkheden tot optimalisatie er zijn. Een vervolgonderzoek zal nader ingaan op de werking van
het pakket in de praktijk. In de onderzoekspraktijk blijkt het moeilijk de effecten van conjunctuur en effectiviteit van het maatregelenpakket te
onderscheiden.

D66

Jaarverslag Pagina 64 tot en met 68. Komt de stijging van het aantal bijstandsgerechtigden door een hogere instroom, of door een lagere uitstroom? Is het
bijv. mogelijk om een meerjarig overzicht (bijv. 2007-2011 te geven van de jaarlijkse in- en uitstroom in de bijstandsregelingen?
Antwoord:
Jaar
Instroom
Uitstroom

2007
4.506
6.858

2008
4.557
7.017

2009
5.805
5.728

2010
7.924
7.278

2011
7.712
7.172

D66

Jaarverslag Pagina 64 tot en met 68. Is het mogelijk om een uitsplitsing te geven van de uitkeringslasten en de uitvoeringslasten?
Antwoord: De totale lasten voor Algemene Bijstandsverlening bedroegen in 2011 € 351 mln., waarvan € 43 mln. uitvoeringslasten.

D66

Jaarverslag Pagina 64 tot en met 68. Wat verklaart de afname van de baten voor algemene bijstandsverlening, terwijl het aantal bijstandsgerechtigden
toenam?
Antwoord: De financiering van het rijk is niet gebaseerd op de werkelijke bijstandsontwikkeling, maar o.a. op voorspellingen van het CPB over de
werkloosheidsontwikkeling. Het CPB gebruikt een rekenregel om vanuit deze voorspelling een inschatting te maken over het aantal bijstandsuitkeringen.
Voor 2011 was ook nog het bestuursakkoord van toepassing, over de interpretatie van het bestuursakkoord hebben rijk en gemeenten een geschil. Daarom
hebben een groot aantal gemeenten gemeenschappelijk bezwaar gemaakt tegen de toekenning voor 2011 en de voorlopige toekenning voor 2012. Voor
2011 gaat het o.a. om een claim van € 162 mln. omdat het rijk met een te lage uitkeringsprijs rekent en om 18.500 uitkeringen boven op het eigen risico
van het bestuursakkoord waarvoor de gemeenten geen budget ontvangen. Voor 2012 gaat het verschil van mening over de gemiddelde uitkeringslast.

D66

Jaarverslag Pagina 64 tot en met 68. De Rijksbijdrage voor bijstandsverlening was bijna € 43,5 mln. te laag om de kosten van de uitkeringen te dekken.
Hiervoor is de volledige reserve inkomensvoorzieningen (€ 11,9 mln.) ingezet, bij het Halfjaarbericht is € 18,9 mln. ingezet en het tekort is nu € 14,6 mln.
11,9+18,9+14,6 = € 45,4 mln. Wat is de verklaring voor de resterende € 2 mln. tekort?
Antwoord: Dit resterende tekort wordt veroorzaakt door diverse overige resultaten, waaronder een opgelegde taakstelling, de kosten van bezwaar en
beroep en een incidentele baat vanwege een vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren.

D66

Jaarverslag Pagina 64 tot en met 68 Wat is de reden van de onderuitputting op het Werkgelegenheidsbudget?
Antwoord:
- Voordeel van € 2,7 mln. bij re-integratietrajecten, waarvan € 1,7 mln. door sneller ingevulde bezuinigingen en € 1 mln. voordeel op
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-

-

-

leerwerkplekken Buurtserviceteams (wegens gefaseerde uitbreiding).
Voordeel van € 1,7 mln. op subsidies vanwege sneller gerealiseerde bezuiniging op gesubsidieerde arbeid en € 3 mln op de loonwaardesubsidies. De
loonwaardesubsidie is aanmerkelijk lager dan oude vormen van loonkostensubsidies (Ooievaar en WIW banen) en in combinatie met het moeilijke
economische klimaat is minder gebruik gemaakt van deze subsidie. Bij een tweetalcontracten met uitzendbureau's heeft de instroom later
plaatsgevonden hetgeen in 2011 tot een voordeel leidt.
De afbouw van ID en WIW banen laat t.o.v. de begroting een voordeel zien van € 9,0 mln. euro. Oorzaak hiervan is dat bij de ID-banen minder
gebruik is gemaakt van scholing en uitstroompremies. Het gevolg hiervan is dat meer deelnemers na 2011 gebruik maken van een voorziening. Bij de
WIW banen is het sociaal akkoord pas in 2012 tot stand gekomen.
€ 3,3 mln. vanwege gerealiseerde de bezuinigingstaakstellingen op apparaat (huisvesting, ICT en personele kosten)

D66

Jaarverslag Pagina 64 tot en met 68 Wat zijn de precieze kosten van de overrealisatie op de WSW in 2011
Antwoord: Uitgaande van een gemiddelde loonlast van € 29.050,- is dit circa € 2.9 mln. excl. begeleiding en overhead.

D66

Jaarrekening Pagina 95 in combinatie met de dienstjaarrekening Haeghe Groep. Wat is de omvang van het tekort op de Wsw vanwege de niet gehaalde
taakstelling en de daardoor ontstane overrealisatie van 102 SE?
Antwoord: De niet gehaalde taakstelling op de uitkeringen heeft geen relatie tot de overrealisatie van de SW. Voor die overrealisatie is bewust gekozen.

D66

Jaarrekening. Een WSW-plek kost gemiddeld € 27.000 per jaar volgens de staatssecretaris (behandeling WWNV in Kamer). Wat kost nou een traject in
Den Haag gemiddeld? Als men op basis van de jaarrekening HGR rekent, dan vindt men op pagina 34 de doorbetaling door rijk bij de baten ad € 50.870
en € 9.899 = € 60.769 (x1.000) Dit gedeeld door het aantal door het Rijk aangemerkte trajecten 2077 = € 29.250 per traject. Krijgen we "teveel" van Rijk,
of zit het in de rekenmethodiek (zie voetnoten 1 en 2 op pagina 6). Dit is belangrijk omdat fin. resultaat van HGR in grote mate bepaald wordt door de
rijksvergoeding.
Antwoord: In de overige inkomensoverdrachten van overheden (€ 9.899) zit ook een vergoeding van de dienst SZW voor de door de HGR uitgevoerde
leerwerktrajecten ad € 4.9 mln. en overige subsidies zoals ESF. Het Rijk betaalt per SW Standaard Eenheid (SE) in 2011 € 25.758,-. De kosten voor een
SE zijn beduidend hoger, ook hoger dan de door de staatssecretaris genoemde € 27.000. Vanwege het garantieloon in de cao zitten we in Den Haag op
gemiddelde loonkosten per SE van € 29.050,- in 2011. Daar bovenop komen nog kosten voor begeleiding en overhead die slechts deels door de
gerealiseerde toegevoegde waarde worden gecompenseerd.

D66

Jaarrekening Pagina 97. Het is uit de jaarrekening niet op te maken hoe duur de verschillende werkgelegenheidsprojecten (‘uitkomsten
werkgelegenheidsprojecten’) zijn en wat het succes er van is (hoeveel van de mensen die via een project een baan hebben gevonden, zou dat zonder zo’n
traject niet gelukt zijn?). de Wethouder Sociale Zaken heeft daar in eerdere brieven wel deels over geïnformeerd. Kunt u hier niet preciezer zijn.
Antwoord: De wethouder SWE heeft in april 2012 de raad geïnformeerd over de effectiviteit van re-integratie (RIS 248018) en in 2011 over de
leerwerkbedrijven en -trajecten voor jongeren (RIS 180522).
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Jaarrekening Pagina 96. Hetzelfde geldt voor de hoogte van uitkeringen: De post algemene bijstandsverlening is een behoorlijke black box wat betreft de
hoogte van uitkeringen, hoogte van de rijksbijdrage, etc. Zou u deze post nader kunnen specificeren?
Antwoord:
Financieel resultaat * 1mln.
Rijksbijdrage
Uitkeringslasten
Baten uit vordering
Nadeel op rijksbijdrage
Overig resultaat
Bijdrage van raad
Reserve Inkomensvoorzieningen

Specifiecatie uitkeringslasten
Uitkering
WWB levensonderhoud
WWB elders wonenden
WIJ
IOAW
IOAZ
WWIK
Voorschotten
Startende zelfstandigen

248,7
-300,6
8,4
-43,5
-2
18,9
11,9
-14,6

Prijs Gemiddeld aantal Uitgaven
15.011
17.158
257,6
4.589
643
3,0
13.527
2.151
29,1
14.390
291
4,2
16.453
55
0,9
10.572
341
3,6
1,8
0,4
300,6

17

D66

Jaarrekening 2011 Programma 17 Verkeer. Pagina 47 Reserve Netwerk RandstadRail /OVHP. Kan worden toegelicht waarom in 2011 geen bestedingen
zijn gedaan ten laste van deze reserve? Wat waren hier de oorzaken van? In de begroting 2011 (p. 131) was een onttrekking van €1,8 mln begroot. Nu is
de reserve gestegen tot € 9,550 miljoen. Kan het college inzicht geven in de geplande bestedingen over 2012? (Voor 2012 wordt een onttrekking begroot
van €5 miljoen en een dotatie van € 2,25 miljoen. Wordt dit gerealiseerd? Deze reserve – 3259- heeft een maximum van € 10mln. Bij onvoldoende
onttrekking/realisatie over 2012 komt dit maximum in zicht.)
Antwoord: Lijn 2 is het eerste project van Netwerk Randstadrail, dat gerealiseerd is. Voor dit project zijn als eerste de subsidie gelden van het
Stadsgewest Haaglanden ingezet. De onttrekking van €1,7 mln. uit de reserve om de totale dekking op € 25 mln. te krijgen zal in het tweede kwartaal van
2012 plaats vinden. Met het bestuurlijke besluit van 17 februari 2009 (RIS 161600) is besloten om vanuit de reserve Openbaar Vervoer naar een Hoger
Plan (OVHP) € 37,8 miljoen bij te dragen aan het Actieprogramma regionaal openbaar vervoer. Specifiek is besloten om aan de volgende projecten de
bijdrage toe te wijzen:
- Capaciteitsvergroting lijn 2
- Doortrekken Randstadrail naar Bleizo
- Doorstromingsmaatregelen en frequentieverhoging lijn 9
- Infra aanpassingen Stationsplein HS
De verwachting is om in 2012 € 5,0 mln. te onttrekken om hiermee de engineering van de voorbereiding te financieren voor de projecten lijn 9 en het
Stationsplein HS.

D66

Jaarrekening. Pagina 47: Autoparkeren. “De reserve (Parkeren) bedroeg per 31-12-2010 € 6,636 mln.” Kan inzichtelijk worden gemaakt wat de oorzaken
zijn van de onderbesteding ten laste van deze reserve (begroting 2011, p. 131: €3,3 miljoen – jaarrekening 2011, p. 47: 857.000 euro)? Deze reserve is nu
gestegen tot € 10,4 miljoen. In de begroting 2012 – p. 121 - is een onttrekking van ‘slechts’ 687.000 euro begroot ten laste van deze reserve (dat is
exclusief de – niet begrote - onttrekking á € 3,7 miljoen voor stallingsgarages?), terwijl geen dotatie in 2012 wordt begroot. (Tegen de achtergrond van
een dotatie á € 3,9 miljoen over 2011, die kennelijk als incidenteel wordt aangemerkt?) Kan worden toegelicht op welke wijze besteding van deze reserve
wordt voorzien? Is - na jaarrekening 2011 - een hogere onttrekking voorzien voor 2012? Zo ja, waarom?
Kan bij deze beantwoording ook worden betrokken hoe de (grote) afwijking van het aantal betaalde parkeerplaatsen ten opzichte van de begroting
verklaard wordt? (productenrealisatie 2011, p. 252). Het gaat hier om ca. 7000 meer plaatsen dan de verwachte 58.600. Was de uitbreiding van het aantal
parkeergebieden (p. 122 jaarrekening) niet voorzien of is hier een andere oorzaak aan te wijzen?
Antwoord: De reserve Parkeren wordt gevuld met het positief saldo van parkeren op straat dat resteert na de overeengekomen afdracht aan de algemene
middelen en met ingang van 2012 ook met de extra € 4,5 mln. die is toegekend voor de realisatie van 2500 extra parkeerplekken in de wijken waar de
parkeerdruk het hoogst is. Voor deze P2500 zijn een aantal plannen inmiddels in een vergevorderd stadium van voorbereiding. Hiervoor zullen er in de
komende jaren dan ook grote bedragen aan de reserve worden onttrokken. Voor 2012 gaat het om een bedrag van € 5,5 mln en in 2013 € 8 mln. In de
begroting 2011 is abusievelijk niet het juiste aantal parkeerplaatsen opgenomen, hier had een aantal van 64.707 moeten staan. Daarmee komt de toename
van het aantal plaatsen in 2011 op 1.182.
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Jaarrekening. Pagina 122 (algemeen verkeer). Aan de lastenkant van het programma Verkeer heeft een ‘onderbesteding’ plaatsgevonden van meer dan €
20 miljoen (op een totale gerealiseerde ‘last’ van ca. €105 miljoen). Klopt het dat dit exclusief de ‘neutrale ontwikkelingen’ (á € 18 miljoen) op p. 123 is?
Wat is de analyse achter deze onderuitputting? Is er een overkoepelende analyse van de verschillende ‘vertragingen’ die als reden worden gegeven? Kan
worden toegelicht of hier – en bij de ‘onderuitputting op diversie subsidiebeschikkingen’ - sprake is van incidentele of structurele oorzaken? Is er al zicht
op de (voortgang van de) realisatie over 2012?
Antwoord: De onderbesteding op programma 17 Verkeer van € 20 mln. zijn neutrale ontwikkelingen (blz. 125) die als vogt zijn onder te verdelen;
Onderbesteding op diverse subsidiebeschikkingen bij het product Aanleg Straten Wegen Pleinen van per saldo € 14,2 mln. (zie ook toelichting blz. 123);
dit bedrag is ook genoemd in de tabel met neutrale ontwikkelingen op blz. 123;
Onderbesteding op het product Parkeergarages van circa € 3 mln. (blz. 125); Dit is een gevolg van het niet overdragen van de stallingsgarages aan de
woningbouwcorporaties in het kader van de raamovereenkomst investeringsprogramma krachtwijken. In 2011 is door intensief contractbeheer met Q-park
een groot deel van de stallingsgarages opgeknapt (zie brief Risnr 182047). Dit heeft geleid tot fors lagere kosten. Dit voordeel is in het kader van de
herallocatie van het krachtwijkenbudget ingezet. Een algemene verklaring is dat er gelukkig wel budget beschikbaar is, terwijl realisatietermijnen onzeker
zijn. Zie bijvoorbeeld de vertraging opgelopen bij het project HSE (Haags Startstation Erasmuslijn)

D66

Jaarrekening. Fiets. Bijlage 5 (Programma 17 – Verkeer. DSB 210.2.02 Meerjarenplan Fiets en 210.2.02 Meerjarenplan Fiets 2011-2014):
Kan inzichtelijk worden gemaakt welke bestedingen ten behoeve van ‘de fiets’ over 2011 waren begroot? En welk deel hiervan is gerealiseerd? Kan
worden toegelicht hoe dit zich – cijfermatig - verhoudt tot de mate van onderbesteding in de afgelopen jaren?
Klopt het dat op het gemeentelijke budget voor de fiets in 2011 een onderbesteding van €3,5 + 0,750 miljoen heeft plaatsgevonden? Hoe wordt de(ze)
onderbesteding verklaard? Kan vanuit de analyse van de oorzaken hiervan worden aangegeven of realisatie in 2012 wél verwacht wordt?
De toelichting in de dienstjaarrekening DSB (p. 123) waarin het MJP Fiets (in het kader van het MIP )wordt verantwoord geeft weinig helderheid. Kan
alsnog inzicht worden gegeven in het verloop/planning/realisatie van deze plannen?
In de dienstjaarrekening DSO (p. 8) wordt aangegeven dat – onder ‘actieprogramma fietsaanleg, stalling’ - de begroting voor 2011 ‘is bijgesteld naar
€0,15 mln.’ Kan nader worden toegelicht wat hiermee wordt bedoeld? En hoe dit zich verhoudt tot bijvoorbeeld de 13,5 kilometer fietspad die in 2011
van tegels naar rood asfalt is omgezet? In het jaarverslag (p. 119) wordt aangegeven welke voornemens er waren voor 2011, maar niet duidelijk wordt
welke voornemens gerealiseerd zijn.
Antwoord: In de begroting zijn er budgetten voor aanleg van fietspaden en een exploitatiebudget voor beheer van fietsenstallingen (Biesieklette). Voor
beheer van de stallingen ontvangt Biesieklette jaarlijks ruim € 0,5 mln. De overige fietsprojecten (aanleg fietspaden en stallingen) worden gefinancierd in
het kader van het meerjarenprogramma Fiets. Deze projecten worden l opgenomen in het Meerjaren Investeringsplan. Dit programma is eind 2011
vastgesteld en enigszins vertraagd vanwege beperkte ambtelijke capaciteit als gevolg van de bezuinigingen. Voor de volledigheid treft u onderstaand de
planning en realisatiecijfers voor 2011.
Project
Fietsenstallingsvoorzieningen
Spoorlaan/DH station Ypenburg
Houtrustweg
Singel (Ypenburg)
Fietspaden Malieveld
Fietspad Waldorpstraat

Begroot 2011
21
74
192
429
624
51

Realisatie
2011
8
183
5
5
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Fietspad LaReyweg
Rotonde de La Reyweg/Dierenselaan
Diverse kleine aanpassingen
Fietspad trekvliettrace
Revitalisering Z/K/D
Rotonde Plesmanweg
Fietstrommels
Asfaltering fietspaden
Asfaltering fietspaden (NSL)
Fietsstroken Goudenregenstraat
Conradkade fietsstraat
Totaal

750
200
111
263
550
135
36
1.149
1.490
378
70
6.523

83

2
966
740
229
0
2.221

In het MIP is er op het programma Fiets een onderbesteding van € 4,3 mln, dat komt met name door fasering in de tijd en meer ontvangen subsidies, dwz
dat projecten wel zijn uitgevoerd, maar dus voor aanzienlijke lagere bedragen ten laste van degemeente zijn gekomen. Overigens blijven deze middelen
beschikbaar in het kader van het programma Fiets. Immers niet uitgegeven middelen in het MIP schuiven door naar latere jaren zolang de definitieve
afrekening nog niet heeft plaatsgevonden. Overigens zijn deze middelen nodig voor de dekking van fietsprojecten uit het MJP Fiets die nog niet zijn
gedekt. De bijstelling in de begroting met € 0,15 mln heeft te maken met voorbereidingskosten ter voorbereiding van de diverse fietsprojecten.
D66

Jaarrekening Pagina 141 Milieuvergunningen. Het is verheugend om te lezen dat onder andere handhavend is opgetreden t.a.v. energiebesparende
maatregelen bij supermarkten. Kan het college hier meer inkleuring bij geven? Bv. aantallen controles en voorgestelde verbeteringen. Wordt er ook
gecontroleerd op nakoming van de maatregelen?
Antwoord: De gemeente Den Haag is in 2010 toegetreden tot het convenant supermarkten. Het convenant houdt in dat zowel de deelnemende overheden
als de supermarktketens het eens zijn over een gefaseerde aanpak met betrekking tot energiebesparing op grond van de Wet milieubeheer. De volgende
supermarktketens met totaal 45 winkels in Den Haag nemen deel aan het convenant:
- Albert Heijn (34 winkels),
- Jumbo (4 winkels),
- Plus (2 winkels),
- C1000 (4 winkels),
- Coop (1 winkel).
De deelnemers rapporteren jaarlijks, uiterlijk 1 april, over de voortgang van de gerealiseerde energiebesparende maatregelen (via de coördinerende
Milieudienst IJmond). Belangrijkste maatregel is de afdekking van koel- en vriesmeubelen. Uit de rapportage van 1 april 2011 blijkt dat alle deelnemers
tot dan toe voldoen aan de gemaakte afspraken in het convenant.
Lidl, Digros en Hoogvliet nemen niet deel aan het convenant maar zijn ook actief bezig met energiebesparingsplannen en -maatregelen.
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D66

Jaarrekening Pagina 142 programma-activiteiten in 2010 (bedoeld is vermoedelijk 2011?)
Milieubeleid en milieubeheer: er is 0,8 miljoen minder uitgegeven dan begroot. Op welke onderdelen heeft deze onderbesteding betrekking? Wat is de
achterliggende reden hiervan? Blijven deze middelen behouden voor de doelstelling?
Antwoord: De oorzaak van de lagere bestedingen hebben met name betrekking op de vertraging van enkele projecten voor luchtkwaliteit en klimaat.
Deze middelen blijven beschikbaar en worden in 2012 besteed.

D66

Jaarverslag pagina 13/14 Duurzame en groene stad. "In 2011 maakten we duurzaamheid tot een belangrijk criterium in ons inkoop- en
aanbestedingsbeleid." Dat is verheugend om te lezen. Graag een nadere toelichting: op welke manier(en) heeft het college duurzaamheid tot een
belangrijk criterium gemaakt. Wat is er nieuw ten opzichte van voorgaande jaren?
Antwoord: In december 2009 is het concernkader Duurzaam Inkoopbeleid vastgesteld, in 2010 geïmplementeerd en in 2011 verder geoptimaliseerd.
Voor Bureau Inkoop van het IDC (Leveringen en Diensten voor wat betreft Europese Aanbestedingen) worden verplicht de duurzaamheidscriteria van
agentschap.nl gebruikt. Voor Leveringen en Diensten waarvoor agentschap.nl geen criteria opgesteld heeft, worden deze verwerkt in de gunningscriteria
met als doel om een zo duurzaam mogelijke leverancier te selecteren. Het gemeentelijke duurzaam inkoopbeleid loopt in de pas met dat van het rijk. In
overleg met het bedrijfsleven wordt momenteel door de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu een nieuwe aanpak voor professioneel duurzaam
inkopen voorbereid.

GL

Jaarverslag Het oordeel van de bezoeker over het culturele aanbod van de cultuurvoorzieningen is gedaald van 7,5 in 2010 naar een 7,3 in 2011. Hoe
verklaart het college deze sterke daling in de cultuurbeleving in Den Haag?
Antwoord: De cijfers van de Stadsenquête hebben een zekere marge, ze worden immers bepaald aan de hand van een steekproef. Enige voorzichtigheid
om aan het verschil van 0,2 punten conclusies te verbinden, is op zijn plaats. Het college ziet twee mogelijke verklaringen voor een gedaalde waardering.
De discussie over de bezuinigingen op de cultuursector en negatieve berichtgeving over de sector in de media kunnen de waardering voor cultuur negatief
hebben beïnvloed.

GL

Jaarverslag Weerstandsvermogen: Hoe beoordeelt het college de weerstandscapaciteit van de gemeente Den Haag in het licht van de uitkomsten van het
rapport ‘Stresstest Gemeente Den Haag’. Graag een nadere toelichting op de risico’s voor Den Haag per geschets scenario in het rapport. (SEO
economisch onderzoek (2012), Stresstest Gemeente Den Haag)
Antwoord: Bij de stresstest is gekeken naar extreme scenario’s. Met extreme scenario’s wordt bij de bepaling van het weerstandsvermogen geen
rekening gehouden. We komen dan uit op een veel te hoge algemene reserve. Daar komt bij dat de gemeente maatregelen neemt om op bestaande
exogene ontwikkelingen in te spelen. Ook dat zorgt er voor dat risico’s kleiner zijn dan de stresstest aangeeft. Wel kan worden geconcludeerd dat we met
de analyse en berekening van het weerstandsvermogen de belangrijkste risico’s goed in beeld hebben. De bijstand, de bouwplannen en de marktpositie
van de Haeghe Groep zijn als risico geanalyseerd en beoordeeld. Dat geldt ook voor de rampen en zware ongevallen. Dit risico passen we in de
voorjaarsnota qua omvang aan naar het bedrag dat Seo heeft becijferd. Tenslotte is de rijksbezuiniging in de voorjaarsnota meegenomen.

GL

Jaarverslag Weerstandsvermogen: In het overzicht met nieuwe risico’s missen we de risico’s rondom extra kosten voor de Rotterdamse Baan. Het risico
dat de oplossing voor het geschil met de buurgemeente zou leiden tot extra kosten voor de Rotterdamse Baan was ook reeds vorig jaar bekend. Waarom is
de Rotterdamse baan niet opgenomen in de risicoparagraaf?
Antwoord: Onderdeel van de risicoparagraaf is het risico bij grote infrastructurele projecten en ICT-projecten. Dit risico is gerelateerd aan de
investeringsportefeuille waar ook de Rotterdamsebaan deel van uitmaakt.
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GL

Jaarverslag Weerstandsvermogen: In het overzicht met nieuwe risico’s missen we de risico’s rondom extra kosten voor de Rotterdamse Baan. Het risico
dat de oplossing voor het geschil met de buurgemeente zou leiden tot extra kosten voor de Rotterdamse Baan was ook reeds vorig jaar bekend. Graag
alsnog een nadere toelichting op het financiële risico voor de gemeente Den Haag van meerkosten voor de Rotterdamse Baan.
Antwoord: Het risico extra kosten RotterdamseBaan is op dit moment niet te kwantificeren (zie ook pag 55 DSO-jaarrekening). Er wordt nu hard
gewerkt aan de uitwerking van de 300-meter variant, waarbij de extra kosten een belangrijk element van zijn. In het Najaar bij de beschikkingsaanvraag
zal u daar uitgebreid over worden geïnformeerd.

GL

p. 53 JR: De reserve cofinanciering bedraagt € 28,3 miljoen. Het college heeft inmiddels voor een totaalbedrag van € 24,7 miljoen Euro ingestemd met
projecten die voor cofinanciering in aanmerking komen. Graag ontvangen wij een overzicht van alle plannen die aan de € 24,7 miljoen Euro ten grondslag
liggen.
Antwoord: De stand van de reserve Cofinancieringsfonds was op 1 januari 2012 € 28,3 mln. Van dit bedrag is € 24,7 mln. als cofinanciering door het
college toegekend aan projecten, die kunnen rekenen op subsidie van derden (Europa, Rijk en overige/nationale fondsen). Onderstaande tabel geeft de 32
projecten weer, waaraan een bijdrage uit het Cofinancieringsfonds is toegekend.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Naam project
MultiPav (Multidisciplinair Proactief Veiligheidsmanagement)
Den Haag Showcase Veilig Nederland
Public Security Innovations Center
Hague World Foresight Forum
Hague Forum for Judicial Experise
CSI The Hague
Innovatieve Rechtstaat deel I
Keurmerk Veilig Ondernemen
Innovatieve rechtstaat deel 2
Stepping Stones Security & Safety
European Metropolitan Network Institute
Bordersecurity Innovation Centre
Hague Utilities for Global Organisations
Resilience Enhacement Against CBRNe Terrorism
Hague World Foresight Forum
Close Protection Serious Games
InnoSportLab Zeilen Scheveningen
Project Verbetering Natuurkwaliteit Westduinpark en Bosjes van Poot
Anti Piracy Citadel
CBRN Advanced Training Curriculum The Hague
Living Lab Veiligheid
Randstad Effectieve Bewaking Lage Luchtruim

Bedrag in €
1.067.320,89
617.732,32
1.137.825,00
137.222,00
346.540,00
1.538.956,00
1.342.277,00
665.800,00
1.218.302,00
629.948,00
800.000,00
1.100.000,00
764.201,00
605.712,00
700.000,00
406.175,00
96.000,00
340.000,00
742.118,00
823.635,00
694.658,00
486.368,00
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Van der Vennepark
Royaal Mariahoeve
Laak Noord
Haagse Markt
Kwaliteitsimpuls openbare ruimte winkelstraten
The Hague Security Delta
Jessica
Fact
Technische bijstand EFRO
Leerwerkplekken
Totaal:

425.000,00
124.000,00
233.000,00
2.150.000,00
1.500.000,00
500.259,00
2.000.000,00
200.000,00
781.990,00
500.000,00
24.675.039,21

GL

p. 53 JR: De reserve cofinanciering bedraagt 28,3 miljoen. Het college heeft inmiddels voor een totaalbedrag van 24,7 miljoen Euro ingestemd met
projecten die voor cofinanciering in aanmerking komen. Wat is de (juridische) status van deze plannen?
Antwoord: Bovenstaande 32 projecten hebben de status ‘in uitvoering’. Het project krijgt de status ‘afgerond’ op het moment dat de definitieve
onttrekking van de toegekende middelen uit het Cofinancieringsfonds heeft plaatsgevonden. Alle diensten van de gemeente Den Haag kunnen een
aanvraag indienen voor het cofinancieren van projecten. Toetsing van deze aanvragen wordt uitgevoerd door het Expertisepunt Subsidies (BSD/FIN) aan
de hand van de in 2011 aangepaste Richtlijn Cofinancieringsfonds. Het college van B&W besluit over toekenning van een bijdrage uit het
Cofinancieringsfonds. Hierna kan een dienst het bedrag onttrekken via de reguliere begrotingscyclus (1x per jaar). Echter, de meeste diensten kiezen
ervoor om het cofinancieringsbedrag pas aan het einde van het project ten laste te brengen van de reserve Cofinanciering. Op dat moment is er ook
duidelijkheid over eventuele onderbesteding, waardoor het in eerste instantie toegezegde cofinancieringsbedrag lager kan uitvallen. Bij het Halfjaarbericht
2012 wordt 7,2 mln. onttrokken uit de reserve Cofinanciering voor reeds goedgekeurde aanvragen door het college. Dit betreft de realisatie in 2012 van 8
projecten die voornamelijk in 2008, 2009 en 2010 zijn toegekend.

GL

p. 53 JR: De reserve cofinanciering bedraagt 28,3 miljoen. Het college heeft inmiddels voor een totaalbedrag van 24,7 miljoen Euro ingestemd met
projecten die voor cofinanciering in aanmerking komen. Graag een overzicht van de omvang van de reserve cofinanciering in de afgelopen 5 jaar.
Antwoord: Omvang van de reserve Cofinanciering in de laatste 5 jaar:

Stand 1 januari 2008
Dotaties 2008
Onttrekkingen 2008
Stand 1 januari 2009
Dotaties 2009
Onttrekkingen 2009
Stand 1 januari 2010
Onttrekkingen 2010

Bedrag in €
1.484.000
+11.834.000
-5.618.000
7.700.000
+12.800.000
-2.636.000
17.864.000
-1.999.000
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Stand 1 januari 2011
Dotaties 2011/resultaatbestemming 2010
Onttrekkingen 2011
Stand mei 2012
Totaalbedrag toegekende bijdragen t/m mei 2012
Beschikbare ruimte in het Cofinancieringsfonds

15.865.000
+13.583.000
-1.153.856
28.294.144
24.675.039
3.619.105

GL

p.55 JR, reserve assurantiën: Wanneer en waarvoor is deze reserve voor het laatst aangesproken?
Antwoord: De reserve Assurantiën is bedoeld om de onderdelen ‘eigen risico’ af te dekken op de verzekeringspolissen en voor het afdekken van schade
van niet of moeilijk te verzekeren elementen. Deze reserve is in de afgelopen jaren niet aangesproken omdat claims c.q. schades zijn geweest (zie ook
‘Onderzoek jaarrekening 2011 IDC, RIS 248226).

GL

p.55 JR, reserve assurantiën: Zijn er richtlijnen voor de omvang van de reserve assurantiën? Zo ja welke zijn dit en is de huidige omvang van de reserve
hierop gebaseerd?
Antwoord: In 2005 is de gemeentelijke verzekeringsportefeuillehouder onderzocht alsmede eigen risico’s en premieverwachtingen. Verder is besloten
voor de grootste risico’s het eigen risico zelf te dragen. Dit is de basis voor de huidige samenstelling van de reserve (zie ook ‘Onderzoek jaarrekening
2011 IDC, RIS 248226). In de voorjaarsnota wordt voorgesteld om de reserve assurantiën te laten vervallen als specifieke reserve en in plaats daarvan in
de berekening van het weerstandsvermogen rekening te houden met deze risico’s.

GL

p.55 JR, reserve assurantiën: Graag een overzicht van de omvang van de reserve assurantiën in de afgelopen 5 jaar.
Antwoord: De afgelopen vijf jaar is de omvang van de reserve onveranderd € 5,4 mln. gebleven. In de voorjaarsnota wordt voorgesteld om de reserve
assurantiën te laten vervallen als specifieke reserve en in plaats daarvan in de berekening van het weerstandsvermogen rekening te houden met deze
risico’s.

GL

p. 159 JR, frictiekostensubsidies: Is er al meer zicht op de omvang van de frictiekosten subsidies nu het Advies meerjarenbeleidsplan kunst en Cultuur
2013-2016 bekend is? Zo ja hoeveel bedragen deze, zo nee wanneer wordt deze duidelijkheid verwacht?
Antwoord: Op basis van het advies inzake het meerjaren kunstenplan is de gemeente in gesprek met betreffende cultuurinstellingen. De gemeente wil
hiermee beter inzicht krijgen op de te verwachten frictiekosten. Ook moet de gemeente beter zicht krijgen op de wijze waarop het bestuur van de
instellingen invulling wil geven aan de uitkomsten van het nieuwe kunstenplan. Reorganisatieplannen van de instellingen moeten een concreter beeld
gaan geven van de redelijk te verwachten frictiekosten. In de jaarrekening 2011 heeft de gemeente een risico opgenomen met een financiële impact
geschat op maximaal € 36 mln. Op basis van de inzichten van de instellingen wordt de inschatting verfijnd danwel worden de frictiekosten concreet
gemaakt. Voor de goede orde wijst het college erop dat de opgave van de instellingen, het bestuurlijke besluitvormingsproces binnen de gemeente,
alsmede de mogelijkheden van de instellingen om gebruik te maken van het recht op een inspraakreactie onverlet laat. Ook het recht om straks naar
aanleiding van het besluit van de gemeente bezwaar en beroep aan te tekenen wordt niet aangetast.
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GL

p. 159 JR, frictiekosten subsidies: Is al bekend hoe deze frictiekosten worden opgevangen?
Antwoord: Nee. Indien het risico zich voordoet, dan zal dit in de begroting 2013 of een latere begroting van een antwoord moeten worden voorzien.

GL

Jaarverslag Er wordt gesteld dat ouders steeds meer als vrijwilliger een rol krijgen bij het beheer van speelplekken en speelactiviteiten. Kan het college dit
onderbouwen met cijfers?
Jaarverslag Er wordt gesteld dat ouders steeds meer als vrijwilliger een rol krijgen bij het beheer van speelplekken en speelactiviteiten. Hoeveel ouders
zijn inmiddels in Den Haag actief als vrijwilliger bij de speelvoorzieningen? Graag een nadere onderverdeling per wijk.

GL
GL
GL

Jaarverslag Er wordt gesteld dat ouders steeds meer als vrijwilliger een rol krijgen bij het beheer van speelplekken en speelactiviteiten. Hoeveel uur
besteden zij gemiddeld als vrijwilliger? Ook hier graag een nadere onderverdeling per wijk.
Jaarverslag Er wordt gesteld dat ouders steeds meer als vrijwilliger een rol krijgen bij het beheer van speelplekken en speelactiviteiten. Welke
ontwikkeling is er te zien tussen 2010 en 2011 in de deelname van vrijwilligers bij de speelplaatsen?
Antwoord op bovenstaande vier vragen: De vragen gaan over de rol die ouders krijgen als vrijwilliger bij het beheer van speelplekken en
speelactiviteiten. Hiervoor verwijzen wij naar een brief aan de Commissie Samenleving van 9 februari 2012 (DSB/201-554) met als onderwerp: "Buiten
spelen 2012". In deze brief is het actieplan "Papa, mama! Kom je buitenspelen?" toegezonden. Doel is het stimuleren van activiteiten op speelplekken en
een structurele betrokkenheid bij speelplekken. De commissie wordt eind 2012 via de voortgangsrapportage van het programma Jeugd en Gezin over het
verloop geïnformeerd. De gevraagde detailinformatie is niet beschikbaar.

GL

Jaarverslag De subsidie voor maatschappelijk activeringswerk heeft gezorgd voor een consolidatie van het aantal vrijwilligers. Is een consolidatie van het
aantal vrijwilligers in lijn met de doelstellingen van de subsidie? Graag een nadere toelichting
Antwoord: Een consolidatie van het aantal vrijwilligers is van belang om de inhoudelijke doelen van het maatschappelijk activeringswerk te behalen. In
2011 waren evenals in 2010 vier instellingen (MARA, STEK, Humanitas en Dialoog Haaglanden) actief op het gebied van het maatschappelijk
activeringswerk. Deze instellingen hebben in 2011 lopende en nieuwe projecten uitgevoerd. Het goede contact met de achterban in combinatie met de
juiste begeleiding en training van de vrijwilligers heeft ervoor gezorgd dat het aantal vrijwilligers is geconsolideerd en de projecten konden worden
uitgevoerd.

GL

Jaarverslag Het percentage Hagenaars dat slaagt voor het inburgeringsexamen is gestegen van 68% in 2010 naar 78% in 2011. In hoeverre is dit het
resultaat van het verplicht vrijwillig inburgeren wat in Den Haag is ingevoerd?
Antwoord: Eind 2011 hadden 71 van de 1071 WWB-inburgeraars het volledige examen afgelegd. Van hen slaagde 73%. De toename van het percentage
Hagenaars dat slaagt voor het inburgeringsexamen is dus niet het resultaat van het starten van inburgeringstrajecten voor WWB’ers.

GL

Jaarverslag Het percentage Hagenaars dat slaagt voor het inburgeringsexamen is gestegen van 68% in 2010 naar 78% in 2011. Betekent dit dat de
verplicht vrijwillige inburgeraars eigenlijk geen inburgering nodig hebben?
Antwoord: Nee, zie hierboven.

GL

Jaarverslag Het percentage Hagenaars dat slaagt voor het inburgeringsexamen is gestegen van 68% in 2010 naar 78% in 2011. Hoe groot was de totale
groep ex-AMV’s eind 2011?
Antwoord: Het totale aantal ex-amv's in de gemeente Den Haag is niet bekend. Diegenen die na hun 18de een verblijfsvergunning krijgen worden niet

25

specifiek door de gemeente registreert als ex-amv. Indien ex-amv's geen verblijfsvergunning krijgen, is bij de gemeente onbekend of ze zijn teruggekeerd
of nog in Den Haag verblijven. Alleen van de deelnemers aan het Perspectief-project is het aantal bekend en vermeld in het jaarverslag.
GL

Jaarverslag Algemeen: De gemeente heeft een analyse gemaakt van de maatschappelijke kosten en baten van het sociaal casemanagment. Heeft de
gemeente ook een analyse van de maatschappelijke kosten en baten gemaakt van de bezuinigingen die zijn doorgevoerd op bijvoorbeeld de
gezondheidszorg, daklozenopvang, bibliotheken, buurthuizen etc.? Graag een nadere toelichting over waarom wel of waarom niet.
Antwoord: De genoemde bezuinigingen zijn doorgevoerd op basis van de oud voor nieuw exercitie. Daar liggen geen maatschappelijke kosten- en
batenanalyses aan ten grondslag. Het uitgangspunt bij de bezuinigingsoperatie was een berekening van de vrije beleidsruimte.

GL

Jaarverslag Algemeen: De gemeente heeft een analyse gemaakt van de maatschappelijke kosten en baten van het sociaal casemanagment. Indien de
analyses niet gemaakt zijn is het college dan alsnog bereid deze uit te voeren zodat de Gemeenteraad volledig geïnformeerd is over de maatschappelijke
en indirecte financiële effecten van de bezuinigingen?
Antwoord: De bezuinigingen zijn in volle gang. Bezuinigingen zijn politieke afwegingen. Het college acht het niet verstandig om achteraf nog een
kosten- en batenanalyse op alle bezuinigingen uit te voeren omdat dit als een heroverweging van die bezuinigingen opgevat zou kunnen worden.

GL

Jaarverslag Algemeen: De gemeente heeft een analyse gemaakt van de maatschappelijke kosten en baten van het sociaal casemanagment. Indien er wel
analyses zijn gemaakt, is het college dan bereid deze aan de raad te doen toekomen?
Antwoord: Indien op bepaalde beleidsterreinen kosten- en batenanalyses zijn gemaakt zijn wij zeker bereid deze met de raad te delen.

GL

Jaarverslag Het pandhuis heeft meer dan 70.000 bezoekers genoteerd. Hoeveel individuele bezoekers betreft dit?
Antwoord: Het bezoekersaantal wordt gevormd door beleners zelf, de mensen die hen vergezellen en bezoekers van de winkel (voor niet geloste
panden). In hoeverre bezoekers vaker dan één keer komen kan niet worden vastgesteld. Wel weten we dat 120.000 beleningen worden afgesloten door
ongeveer 50.000 beleners (gemiddeld 2,5 belening per persoon).

GL

Jaarverslag Het pandhuis heeft meer dan 70.000 bezoekers genoteerd. Hoeveel bezoeken worden er gemiddeld per klant aan het pandhuis gebracht?
Antwoord: Zie antwoord vorige vraag.

GL

Jaarverslag De Sociale raadslieden hebben 22.530 hulpvragen behandeld. Graag ontvangen wij een onderverdeling/categorisering van de hulpvragen.
Antwoord:
Categorie hulpvragen
Sociale zekerheid SZW: zoals WWB, langdurigheidstoeslag.
Sociale Zekerheid overig: zoals werkloosheidswet, ziektewet, AOW.
Andere financiële zaken: zoals beslaglegging, heffingskortingen
Arbeidszaken: zoals ontslag en loonkwesties.
Huisvestingszaken: zoals huurtoeslag, huurprijzen, huurovereenkomsten.
Burger, overheid en onderwijs zoals: procesrecht, studiefinanciering, nationaliteit
Burger onderling: zoals personen- en familierecht, erfrecht

aantallen
2.826
1.604
8.914
514
3.077
1.582
546

26

Zorg: zoals zorgtoeslag, voorziening gehandicapten, abwz (andere ziektekosten.
Consumentzaken: zoals energie/water, assurantiezaken, overeenkomst goederen/diensten
Totalen

2.297
1.170
22.530

GL

Jaarverslag De parkeerdrukgegevens in het jaarverslag zijn niet vergelijkbaar met de begroting vanwege een nieuwe systematiek. Kan het college een
overzicht geven van de parkeerdrukgegevens volgens de ‘oude methodiek’ zodat de gemeenteraad wel een vergelijking kan maken? (In het programma
milieu en duurzaamheid is hier wel voor gekozen bij de CO2 indicator)
Antwoord: In 2010 was bekend dat er in de stad 5 gebieden waren met zowel een te hoge parkeerdruk (boven de 90%) als een structureel tekort aan
parkeerplaatsen voor bewoners (de zogenaamde ‘blauwe gebieden’). Deze kennis was gebaseerd op parkeeronderzoek in 30 Haagse woonbuurten in het
kader van de Aanpak Parkeren Woongebieden in 2008/2009 (RIS 155060).Hieruit bleek dat er in 19 van de 30 onderzochte gebieden een
parkeerprobleem was. In 14 daarvan is het probleem de afgelopen jaren opgelost door invoering van betaald parkeren. In de resterende 5 gebieden was dit
niet direct mogelijk omdat er vanwege een geconstateerd structureel tekort aan parkeerplaatsen voor bewoners, eerst meer parkeercapaciteit moest worden
gerealiseerd. Dit zijn de 5 gebieden uit de tabel , die nu in het kader van P2500 worden aangepakt. Samengevat kan niet worden geconcludeerd dat er in
2010 slechts in 5 woongebieden in de gehele stad parkeerproblemen bestonden. Er waren 5 gebieden waarvan op basis van onderzoek in slechts een
gedeelte van de stad is vastgesteld dat er parkeerproblemen waren. In 2011 zijn er opnieuw parkeertellingen verricht in delen van de stad waar tot nu toe
niet (recent) was geteld. Hieruit zijn 26 gebieden naar voren gekomen met een te hoge parkeerdruk. Nader onderzoek moet uitwijzen of er in deze
gebieden tegelijkertijd ook sprake is van een structureel tekort aan parkeergelegenheid en er moet worden onderzocht welke instrumenten ingezet kunnen
worden om die parkeerproblemen op te lossen. Momenteel wordt gewerkt aan een systematische monitor van de parkeerdruk in de gehele stad, waarover
periodiek gerapporteerd zal worden. De eerste ‘monitor parkeerkader’ wordt medio 2012 gepresenteerd.

GL

Jaarverslag De uitstoot van CO2 in Den Haag is mede door de economische crisis in 2011 licht terug gelopen t.o.v. van 2011. Waarom loopt de gemeente
toch nog zo fors achter in de doelstelling om in 2040 CO2 neutraliteit te bereiken?
Antwoord: Autonome ontwikkelingen in de stad zorgen tot nog toe voor een geringere daling van de CO2 uitstoot dan wat de gemeente voor ogen heeft.

GL

Jaarverslag Heeft de gemeente zicht op de totale omvang van daklozen in Den Haag? Graag een nadere toelichting op de totale doelgroep?
Antwoord: Ja de gemeente heeft zicht op de totale omvang van daklozen in Den Haag. Deze groep is te vinden binnen de gemeentelijke noodopvang, de
voorzieningen van het programma DHOD, de vrouwenopvang, opvang voor ongedocumenteerde asielzoekers en de opvang voor de EU onderdanen.

GL

Jaarverslag Kan het college aangeven of de totale capaciteit van de opvang voor daklozen voldoende is in het licht van de omvang van de totale
doelgroep? Graag een nadere onderbouwing waarin het aantal opvangplekken worden afgezet tegen de omvang van de totale doelgroep.
Antwoord: Dit is momenteel onderwerp van onderzoek. Over de resultaten van deze analyse wordt de raad naar verwachting eind juni 2012
geïnformeerd.

PvdA Integratie: Hoe en in welke mate wordt er bij de programmering van kunst- en cultuurinstellingen rekening gehouden met de bevolkingssamenstelling van
de inwoners van Den Haag en hun economische positie?
Antwoord: In haar advies ‘Het cultureel kapitaal van Den Haag’ (pagina 18) constateert de Adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur
2013-2016 dat zij een gemengd beeld heeft gekregen van programmering en publieksbereik: “Terwijl de cultuurparticipatie onder migranten van de eerste
generatie nog achterblijft ten opzichte van de van Hagenaars van Nederlandse herkomst, is dit verschil bij de jongere generaties vrijwel te verwaarlozen.
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(Stadsenquête Den Haag 2010, p.99 en Stadsenquête Den Haag 2011, p. 99.) Bij instellingen die een meest jonger publiek trekken lijkt ook veel minder
sprake te zijn van over- of ondervertegenwoordiging van bepaalde etnische groepen. Toch valt het de Commissie op dat slechts weinig instellingen zich
actief rekenschap geven van de veranderende samenstelling van de Haagse bevolking; de aandacht voor diversiteit lijkt meer uit politiek correcte
overwegingen te zijn ingegeven dan door een besef dat hier op korte en op lange termijn een belangrijke uitdaging ligt voor de culturele sector. Anders
geformuleerd: als sommige instellingen er niet in slagen om op termijn een qua leeftijd, geslacht, welvaartsniveau, herkomst en leefstijl pluriformer
publiek te trekken, kalft het draagvlak van deze instellingen af door teruglopende bezoekersaantallen. Hoewel de Commissie zich realiseert dat niet elke
culturele instelling gemakkelijk een pluriform publiek zal kunnen aanspreken, dienen met name podia zich zeer bewust te zijn van deze uitdaging.
Haagse culturele instellingen moeten meer werk maken van een sterkere binding met hun toekomstig publiek. De Commissie is van mening dat een eerste
stap in de goede richting bestaat uit meer diversiteit in de samenstelling van de artistieke leiding, marketingteams, directies en besturen. Naar verwachting
vertaalt deze puriformiteit zicht op termijn in de bedrijfsvoering, de programmering en de marketing.” Het college onderschrijft de constatering van de
commissie dat ten aanzien van pluriformiteit nog altijd werk te verzetten valt en is met de commissie van mening dat cultuurinstellingen –de podia in het
bijzonder- er uit welbegrepen eigenbelang goed aan doen hun eigen organisatie én hun programmering en marketing pluriform samen te stellen. Via de
cultuurankers wil het college de cultuurparticipatie blijven bevorderen.
PvdA Weerstandsvermogen: Hoe is de geschatte financiële impact van de frictiekosten subsidies tot stand gekomen? Is deze geschatte financiële ook per
genoemde sector beschikbaar? (pagina 185)
Antwoord: In de jaarrekening 2011 heeft de gemeente een risico opgenomen met een financiële impact geschat op maximaal € 36 mln. Op basis van de
inzichten van de instellingen wordt de inschatting verfijnd en worden de frictiekosten concreet gemaakt. Een en ander moet bij de
begrotingsvoorbereiding aan de orde komen. De raad wordt hierover tijdig geïnformeerd. Ook bij andere beleidssectoren vindt een gelijksoortige aanpak
plaats. Wij willen dezelfde methodiek hanteren voor verschillende beleidssectoren. Het doet er immers niet toe tot welk beleidsonderdeel een instelling
behoort, doch welke situatie van toepassing is.
PvdA Bijlage 4 Subsidies: Wat wordt bedoeld met 'overige mediabeleid', 'overige internationale zaken' en 'overige krachtwijken'. Is er een overzicht beschikbaar
van de organisaties waaraan in dat kader subsidie is gegeven? Is dat bijvoorbeeld online te vinden? (pagina 254)
Antwoord: De subsidies boven een bedrag van € 0,05 mln. worden afzonderlijk genoemd in bijlage 4. Subsidies onder dit bedrag worden geclusterd
onder “overige” en het totaalbedrag wordt neergezet in bijlage 4. De bijlage 4 Subsidies is wel op internet beschikbaar als onderdeel van het jaarverslag.
Online is er geen overzicht van de overige subsidies per instantie. Er is aan de commissie Bestuur toegezegd dat dit jaar het overzicht subsidies online
beschikbaar komt met alle instanties die een beschikte subsidie ontvangen. U ontvangt als bijlage 1 een overzicht met de verstrekte subsidies die onder
overige Mediabeleid, overige Internationale Zaken en overige Krachtwijken vallen.
PvdA Bijlage 4 Subsidies: Wat wordt bedoeld met 'overige M.B.T. Klimaatprojecten in de stad' en 'overige M.B.T Hulp aan Dieren'. Is er een overzicht
beschikbaar met de organisaties waaraan in dat kader subsidie is gegeven? Is dat bijvoorbeeld online te vinden? (pagina 255).
Antwoord: Zie antwoord hierboven. U ontvangt als bijlage 2 een overzicht met de verstrekte subsidies.
PvdA Kan de gemeente per wijk aangeven de top drie van klachten en locaties op het gebied van zwerfafval, bijplaatsingen et cetera?
Antwoord: In vrijwel alle wijken bestaat de top drie van klachten en meldingen uit: 1) grofvuil ligt op straat; 2) zwerfvuil ligt op straat; 3) huisvuil niet
opgehaald. Veelal betreft het incidentele locaties. Dit maakt het aangeven van een top drie locaties moeilijk. Zie voor de verdere aanpak, waaronder de
aanpak van hotspots, het uitvoeringsplan “Operatie Schoon” (RIS 182048).
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PvdA Hoeveel overtredingen per wijk en welke bijbehorende top drie zijn door de gemeente geconstateerd?
Antwoord: Zie antwoord op bovenstaande vraag.
PvdA Hoeveel vaak is melding gemaakt van overlast door het op straat gooien van oud brood en andere etenswaren? Hoeveel overtredingen zijn beboet?
Antwoord: Bekeuringen voor het op straat gooien van etenswaren worden niet apart bijgehouden. Dit valt onder klein straatvuil, samen met bijvoorbeeld
blikjes en sigarettenpeuken. In totaal zijn er in 2011 voor klein straatvuil 61 bonnen geschreven. Dit is een stijging ten opzichte van de jaren hiervoor
(2010, 41 bonnen en 2009, 14 bonnen). Deze stijging wordt veroorzaakt doordat er veel aandacht is op handhaving van straatafval. In het programma
Handhaven op Haagse Hoogte dat door de raad in juni 2010 is vastgesteld zijn drie stadsbrede prioriteiten benoemd, parkeeroverlast, hondenpoep en
rommel op straat. Naast de stadsbrede extra aandacht op afval vinden er ook gerichte handhavingsacties plaats zoals op de kinderboerderijen Transvaal
park (wijkpark) en het Terniersplantsoen, naar aanleiding van klachten over het achterlaten van etenswaren en de overlast van meeuwen die hierdoor
ontstond. De gemeente heeft actie ondernomen, zowel in burger als in uniform, hierbij zijn verbalen uitgedeeld aan de bakkers en is informatie aan hen
verstrekt. In de surveillance blijft dit een punt van aandacht, doch betrappen op heterdaad blijft vereist.
PvdA Hoeveel klachten zijn er binnengekomen over bedrijfsafval, wat is de top drie en hoeveel boetes zijn er uitgedeeld?
Antwoord: Het aantal klachten over bedrijfsafval wordt niet apart geregistreerd, wel bouwafval en chemisch afval, maar dat hoeft niet perse van
bedrijven te zijn. In totaal zijn er in 2011 6 processen-verbaal uitgeschreven voor bedrijfsafval. M.b.t. de overlast bedrijfsafval wordt nu bezien hoe deze
integraal aan te pakken.
PvdA Over de situatie rond de Haagse markt ontvangt de PvdA veel klachten. Hoeveel klachten, welke en op welke dagen ontvangt de gemeente de meeste
klachten in het kader van schoon, heel en veilig rond de markt?
Antwoord: In 2011 zijn er 430 klachten binnen gekomen. Dit zijn meldingen openbare ruimte (MOR) en hebben betrekking op afval, groen, straten,
verlichting en overlast bedrijven. De stadswachten van Leefbaarheid en toezicht hebben samen met de markten gerichte handhavingsacties uitgevoerd op
en voornamelijk rond de Haagse Markt.
PvdA Hoeveel inzet aan menskracht is er per wijk beschikbaar (ook in de vorm van Buurtserviceteams)
Antwoord: Er is geen vaste inzet per wijk. De activiteiten bepalen de inzet.
PvdA Hoeveel en wat voor soort incidenten zijn er rondom ORAC’s geweest?
Antwoord: Naar onze mening heeft zich in 2011 één incident voorgedaan. Op zaterdag 12 november is een kind door onbekende oorzaak in een ORAC
gevallen (RIS181883).
PvdA Hoe vaak en waar heeft de politie, brandweer of gemeente moeten ingrijpen ivm vernieling ORAC’s?
Antwoord: Dit is nog niet voorgekomen. De enige schade die aan ORAC’s is ontstaan, betrof de jaarwisseling. Hierbij was er bij in totaal 33 ORAC’s
sprake van roet- of brandschade. Eén container is hierbij vervangen. De overige containers zijn gerepareerd dan wel schoongemaakt.
PvdA Welke meldingen van vuil, waar en hoeveel ontvangt de gemeente over inpandige situaties zoals woningen(flats et cetera)?
Antwoord: Inpandige voorzieningen bestaan meestal uit stalen laadkisten. Laadkisten worden eveneens gebruikt in cocons (stenen voorzieningen met
metalen kleppen) die in bepaalde wijken in de openbare ruimte staan. In 2011 zijn in totaal 78 meldingen vanuit de gehele stad binnengekomen over deze
laadkisten. Hierbij ging het voornamelijk over laadkisten die vol of vervuild waren. Het is niet met zekerheid te zeggen hoeveel meldingen betrekking
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hebben op de inpandige voorzieningen.
PvdA Hoe waarderen en ervaren Hagenaars hun leefomgeving per wijk?
Antwoord: In bijlage 1 treft u aan de tabel ‘rapportcijfer leefbaarheid’ uit het Tabellenboek Den Haag 2011.
PvdA Stadsdeel Haagse Hout: Waarom noemt u niet in uw jaarverslag het succesvolle samenwerken tussen uw afdeling Groen en de bewoners, de volkstuinders
en alle andere actieve wijkbewoners? (De successen van Gerstkamp, Isabellaland, De Horst, Marlot zijn er gekomen dankzij intensieve en positieve
samenwerking vanuit uw dienst en de bewoners).
Antwoord: Met name op het vlak van groen en schoon zijn inderdaad ook in 2011 weer veel leuke en succesvolle samenwerkingen gestart en in stand
gehouden. Het project Straat voor de Mens wordt op een andere manier aangepakt. In de nieuwe aanpak wordt enerzijds actief ingesprongen op
vragen/signalen vanuit de bewoners. Anderzijds worden veranderingen in de inrichting of het beheer van de openbare ruimte aangegrepen om nieuwe
samenwerkingen te zoeken.
PvdA Stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg: Hoe komt het dat de kosten voor straatreiniging lager zijn uitgevallen dan begroot? Hoe kan het zo zijn dat 'gebruik
openbare ruimte' uitkomt op € -3.000? (pagina 243)
Antwoord: De kosten voor straatreiniging zijn lastig te beïnvloeden. Gemeentebreed is de grootste kostencomponent het opruimen van oliesporen. Waar
mogelijk worden deze kosten verhaald op de dader, dit lukt helaas niet altijd. De totale kosten voor straatreiniging bedroegen in 2011 € 32.000 (meer dan
het begrote kostenbudget), de som valt lager uit doordat er totaal een bedrag van ruim € 18.000 aan kosten is verhaald in 2011. Bij gebruik van de
openbare ruimte worden zowel kosten als baten verantwoord. Stadsdeel Leidschenveen – Ypenburg heeft, in tegenstelling tot de andere stadsdelen, (nog)
geen taakstelling op inkomsten. Doordat er wél inkomsten zijn gerealiseerd (standplaatsen, terrassen etc) is het uiteindelijke saldo negatief (wat betekent
dat er meer inkomsten dan uitgaven zijn gerealiseerd).
PvdA Klopt het dat de doelstelling voor sportdeelname in 2014 in Den Haag 73% is? (Volgens ‘Den Haag naar Olympisch niveau’)
Antwoord: Ja, doelstelling is dat de sportdeelname voor Hagenaars van 6 tot 70 jaar (dus inclusief jeugd) stijgt naar 73%. Deze streefcijfers zijn
gebaseerd op de landelijke richtlijnen voor Sportdeelname Onderzoek (RSO).
PvdA Wat is de oorzaak dat het percentage sportdeelname nog steeds slechts 57% is en dat de begroting niet is gehaald?
Antwoord: Omdat een verschil van 1-3 % binnen de betrouwbaarheidsmarge van onderzoek valt, kan hier geen eenduidige uitspraak over worden
gedaan. Als meerdere jaren achter elkaar de sportdeelname rondom 57% wordt gemeten, kan geconstateerd worden dat de sportdeelname niet stijgt. Een
nadere analyse kan dan plaatsvinden over de oorzaken.
PvdA In het initiatiefvoorstel ‘de Sportproeverij’ van de PvdA is uitgewerkt welke concrete mogelijkheden er zijn om de kennismaking met sport te bevorderen.
Welke concrete uitwerking is gegeven aan dit aangenomen initiatiefvoorstel?
Antwoord: Het intiatiefvoorstel is opgenomen in het actieplan ‘Sportief Gezond’. Er is gekozen voor een opzet waarin de jeugdsportcoördinatoren van de
sportverenigingen samen met scholen en hun schoolsportcoördinatoren een sportproeverij organiseren. Hiermee werd een koppeling aangebracht tussen
de verschillende activiteiten en instrumenten die er in Den Haag al zijn om kinderen naschools in aanraking te brengen met sport. Er zijn in 2010 en 2011
twee sportproeverijen georganiseerd in anderhalf jaar i.p.v. de gewenste acht, omdat er onvoldoende deelnemende scholen waren. Van de 130 scholen
wilden slechts 13 meedoen. Voor 2012 is daarom gekozen voor een andere formule. Voor 2012 wordt de Sportproeverij gekoppeld aan de Haagse
Schoolsport Olympiade, een evenement waaraan een groot aantal scholen meedoet.
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PvdA Hoeveel sportverenigingen zijn in 2011 opgeheven? Om welke verenigingen gaat het?
Antwoord: Bij oprichting of opheffing van sportverenigingen zijn sportverenigingen niet verplicht zich te melden bij de gemeente. Hiervan houdt de
gemeente dan ook geen registratie bij.
PvdA Welke basisscholen in Den Haag doen niet mee aan schoolzwemmen? Wat is per school de reden? Wat heeft de gemeente er aan gedaan om de kinderen
toch de kans te geven te zwemmen?
Antwoord: Schoolzwemmen is niet verplicht. Scholen bepalen zelf of ze deelnemen aan het schoolzwemmen. 20 scholen doen niet mee aan het
schoolzwemmen. Deze scholen nemen niet deel omdat bijna alle leerlingen in groep 5 al in het bezit zijn van een zwemdiploma. Ondanks dat deze
scholen worden uitgenodigd om toch deel te nemen vinden zij dat vooral het reizen te veel tijd kost.
PvdA Hoe is de samenwerking geregeld tussen schoolzwemmen en de bestaande zwemverenigingen?
Antwoord: De combinatiefunctionaris van de zwemsportverenigingen zorgt er voor dat alle leerlingen die deelnemen aan het schoolzwemexamen een
uitnodiging krijgen om deel te nemen aan een zwemsport clinic bij de zwemclub in de buurt. Ook worden de leerlingen via de gymleerkracht uitgenodigd
om meerdere zwemsporttrainingen te volgen. De zwemsportvereningen hebben voor scholieren uit het basisonderwijs een speciaal aanbod.
PvdA Wat zijn de concrete criteria om een sportvereniging een jeugdsportcoördinator toe te kennen?
Antwoord: Op de website van de gemeente Den Haag staat de procedure beschreven voor het toewijzen van een jeugdsportcoördinator aan een
sportvereniging te vinden via www.denhaag.nl/verenigingsondersteuning onder het kopje nieuws of via de website van de stichting werkgever sportclubs
den haag op www.swsdh.nl.
PvdA Hoeveel procent van de Haagse sportverenigingen weten van het bestaan van de jeugdsportcoördinator?
Antwoord: Alle sportverenigingen zijn geïnformeerd over het bestaan van de jeugdsportcoördinator via de nieuwsbrief van verenigingsondersteuning, de
website van verenigingsondersteuning en wervingsacties van stichting werkgever sportclubs den haag.
PvdA Waarom heeft KVS geen sportcoördinator?
Antwoord: De inzet van een jeugdsportcoördinator wordt mede bepaald door de vraag naar de tak van sport op de deelnemende scholen. De vraag naar
korfbal is kleiner dan het aantal korfbalverenigingen in Den Haag. De gemeente selecteert dan op vitaliteit (hoe vitaal is de vereniging), ligging in de stad
(hierbij geldt, hoe groter de achterstand van de wijk des te hoger de score), stagiaires (Is de vereniging een gecertificeerd leerbedrijf voor stagiaires) en
maatschappelijke rol (welke initiatieven worden ondernomen buiten de kerntaak van de vereniging, zoals; naschoolse activiteiten, pleintjes activiteiten en
overige activiteiten). Op basis daarvan is een andere korfbalvereniging geselecteerd (KV Ready).
PvdA Waarom heeft RAS geen sportcoördinator?
Antwoord: De inzet van een jeugdsportcoördinator wordt mede bepaald door de vraag naar de tak van sport op de deelnemende scholen. De vraag naar
voetbal is kleiner dan het aantal voetbalverenigingen in Den Haag. De gemeente selecteert dan op vitaliteit (hoe vitaal is de vereniging), ligging in de stad
(hierbij geldt, hoe groter de achterstand van de wijk des te hoger de score), stagiaires (Is de vereniging een gecertificeerd leerbedrijf voor stagiaires),
maatschappelijke rol (welke initiatieven worden ondernomen buiten de kerntaak van de vereniging, zoals; naschoolse activiteiten, pleintjes activiteiten en
overig activiteiten). Op basis daarvan zijn andere voetbalverenigingen geselecteerd.
PvdA Welke sportverenigingen hebben een jeugdsportcoördinator? Wat is de doelstelling per vereniging?
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Antwoord: Op de website van stichting werkgever sportclubs Den Haag staat vermeld welke sportverenigingen beschikken over een
jeugdsportcoördinator (www.swsdh.nl). De doelstelling is in algemene zin gericht op het versterken van het jeugdbeleid van de sportvereniging. Elke
vereniging heeft daarvoor een plan van aanpak opgesteld.
PvdA Hoeveel combinatiefunctionarissen zijn er actief in Den Haag? Hoeveel worden aangestuurd door de Schoolbesturen? Hoeveel door sportverenigingen via
Stichting Werkgeversservicepunt in de sport?
Antwoord: In 2011 waren bij 37 sportclubs jeugdsportcoördinatoren actief. Deze worden aangestuurd door de Stichting Werkgever Sportclubs Den
Haag. Tevens waren op 63 scholen voor primair onderwijs en 11 scholen voor voortgezet onderwijs schoolsportcoördinatoren actief. De
schoolsportcoördinatoren worden aangestuurd door de schoolbesturen. Bij 3 culturele instellingen waren medewerkers cultuur & school actief. Deze
worden aangestuurd door de culturele instellingen.
PvdA Welke reserveringen heeft de gemeente gedaan om hier ook na 2014 succesvol mee door te gaan?
Antwoord: De rijksmiddelen voor de combinatiefunctionarissen lopen ook na 2014 door. De gemeentelijke cofinanciering is vanaf 2014 voor een klein
deel opgenomen in de begroting. Er mist nog dekking vanaf 2014 ter hoogte van 2,3 miljoen. In 2012 heeft het rijk bekend gemaakt dat de mogelijkheden
voor cofinanciering zijn verruimd. In 2013 wordt een voorstel voorbereid voor de cofinanciering vanaf 2014.
PvdA Welke stimulerende maatregelen heeft de gemeente in 2011 genomen om de kansen van de maatschappelijke stages te benutten voor sportverenigingen?
Antwoord:
• Er is een bijeenkomst georganiseerd in samenwerking met HOF op 14 november over MaS
• Het onderwerp heeft in de nieuwsbrief gestaan en staat op de website.
• Het contact met HOF rondom dit onderwerp is op structurele basis Daarbij adviseren we HOF hoe zij dit onderwerp goed aangepast aan de
sport kunnen positioneren.
• Daarnaast hebben we individuele voorlichting gegeven aan verenigingen
PvdA Welke sportverenigingen hebben op hun initiatief contact opgenomen met de verenigingsondersteuners?
Antwoord: Het team verenigingsondersteuning heeft op jaarbasis contact met ruim 200 sportverenigingen. Het merendeel van deze clubs neemt op eigen
initiatief contact op. De gemeente heeft niet geregistreerd welke verenigingen op eigen initiatief contact op hebben genomen en welke niet.
PvdA Welke resultaten zijn per vereniging bereikt na de actieve betrokkenheid van de verenigingsondersteuners?
Antwoord: Door de actieve betrokkenheid van verenigingsondersteuners hebben verschillende verenigingen hun organisatie kunnen versterken door o.a.
deelname aan een leergang, inzet van een projectmanager, inzet van een jeugsportcoördinator of is de accommodatie verbeterd door de aanvraag een
investeringssubsidie. De gemeente beschikt niet over een overzicht van de resultaten per sportvereniging.

PvdA Wat is de wachttijd per zwemvereniging om lid te kunnen worden en mee te kunnen doen aan zwemlessen?
Antwoord: De wachttijd bij de zwemverenigingen voor deelname aan zwemlessen varieert en bedraagt bij benadering gemiddeld een jaar. De wachttijd
voor gemeentelijke zwemlessen (kleuter en jeugd) bedraagt gemiddeld 3,5 jaar.
PvdA Hoeveel behoefte is er in de gemeente Den Haag aan zwemwater na de oplevering van het Hofbad?
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Antwoord: Na oplevering van het Hofbad, als er enige ervaring van gebruikers is, zal er een nieuw onderzoek plaatsvinden naar de behoefte van
zwemwater.
PvdA Welke projecten bij welke sportverenigingen heeft het team van Helpende Handen uitgevoerd?
Antwoord: De teams van Helpende Handen zijn in 2011 bij 60 verenigingen periodiek langs geweest voor grote schoonmaakbeurten. Dat gebeurt in
teams van 3 of 4 medewerkers en 6 tot 10 maal per jaar per vereniging. Tijdens een schoonmaakbeurt, die één dag in beslag neemt, worden tegelijkertijd
allerlei kleine reparaties uitgevoerd. Daarnaast is bij 13 verenigingen klein onderhoud uitgevoerd of geschilderd.
PvdA Hoe is - met cijfers onderbouwd - de ontwikkeling van sportvrijwilligers bij de Haagse sportverenigingen?
Antwoord: Uit de stadsenquête 2011 blijkt dat het aandeel vrijwilligers in de sector sport ten opzichte van voorgaande jaren licht is toegenomen (zie p.
126 Factscheet stadsenquête 2011).
PvdA Wat zijn deze gegevens per Haagse sportvereniging?
Antwoord: De gemeente houdt geen registratie bij van de wachtlijsten per sportvereniging.
PvdA Welke ondersteunende maatregelen zijn er genomen om de vechtsporten als topsport te gaan ondersteunen?
Antwoord: Den Haag Topsport ondersteunt de vechtsportverenigingen Koryo (taekwondo) en Lu-Gia-Yen (judo). Door financiële ondersteuning kunnen
de talenten en topsporters deelnemen aan internationale wedstrijden. Lu-Gia-Yen is één van de partners van Judoteam Haaglanden dat wordt ondersteund
door Den Haag Topsport. In de Haags Goud selectie is taekwondo opgenomen. Dit is ondersteuning op o.a. sporttechnisch, medisch en facilitair gebied,
maar ook via het Haags Goud Topsportmentorprogramma. Met de Taekwondobond Nederland (TBN) wordt gesproken over de mogelijkheid van een
Nationaal Trainings Centrum taekwondo in Den Haag. Hiervoor blijkt draagvlak voor het onderdeel "stijl" en mogelijkheden voor een Regionaal
Trainings Centrum "stijl" en "sparren".
PvdA Hoeveel sportverenigingen zijn er bij de gemeente Den Haag bekend?
Antwoord: Er zijn 360 sportverenigingen geregistreerd in het relatie beheersysteem van de gemeente.
PvdA Welke reserveringen heeft de gemeente Den Haag gedaan om ook vanaf 2014 de sportstimulerende maatregelen vanuit het Nova College te continueren?
Antwoord: Er is geen sprake van reserveringen. De middelen voor sportstimulering VO scholen worden jaarlijks in de begroting opgenomen en
vastgesteld
PvdA Waarom ligt de Sporttuin Duindorp twee jaar achter op de oorspronkelijke planning?
Antwoord: Bij het afgraven van de grond om het niveauverschil op te heffen bleek dat de bestaande muur niet gehandhaafd kon blijven. Vervangen van
de muur door een hekwerk stuitte op bezwaren van de omwonenden. Bouwen van een nieuwe muur werd alleen toegestaan als er een nieuwe fundering
zou worden aangelegd. De procedures hiervoor en het vinden van de extra middelen nam veel tijd in beslag. Inmiddels is de fundering gelegd, wordt de
muur gebouwd en is de oplevering in de zomer 2012 gepland.
PvdA Welke initiatieven heeft de gemeente Den Haag genomen om in de Schilderswijk vanuit het Tenierplantsoen en het Johan Cruijff Court een eigen
Schilderswijk omni-sportvereniging mogelijk te maken?
Antwoord: Buurtsportvereniging Teniersplantsoen wordt regulier ondersteund door de afdeling Verenigingsondersteuning van Sportsupport. Daarnaast
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wordt drie jaar lang middels een teamplayersproject (samenwerking Spoprtsupport, Haagse Hogeschool en Mondriaan) ondersteuning verleend. Dat
houdt in dat een groep van 12 stagiaires wordt ingezet de vereniging te ondersteunen. De kosten voor dit project en de kosten voor activiteiten worden
gedragen door de gemeente en bedragen € 20.000,00 per jaar.
PvdA Hoeveel vrijwilligerscoördinatoren zijn in Den Haag actief en bij welke organisaties zijn ze actief?
Antwoord: Hier is geen informatie over beschikbaar. Aan organisaties wordt niet gevraagd aan de gemeente te rapporteren of en hoeveel
vrijwilligerscoördinatoren er actief zijn
PvdA Hoeveel vrijwilligerscoördinatoren zijn er actief vanuit de stadsdeelorganisatie?
Antwoord: In elke stadsdeelorganisatie is een ambassadeur vrijwilligerswerk benoemd. De ambassadeur heeft als taak om het vrijwilligerswerk te
promoten, groepen die vrijwilligers zoeken te koppelen aan groepen die vrijwilligers beschikbaar hebben, vrijwilligers en organisaties toe te leiden naar
de juiste ondersteuning en verder om initiatieven op het terrein van vrijwilligerswerk stimuleren.
PvdA De bijdrage van vrijwilligers in de sportverenigingen ontbreekt volledig in dit hoofdstuk. Waarom is dat?
Antwoord: Omdat deze informatie al in de Stadsenquete 2011 is opgenomen.
PvdA Hoe is de verdeling van het percentage vrijwilligers naar sector (Sport, Bewonersorganisaties, Wijkwerk, Zorg, Cultuur, Religieuze instellingen,
Onderwijs, et cetera.)
Antwoord: Voor het percentage vrijwilligers naar sector dat in Den Haag vrijwilligerswerk heeft verricht verwijzen wij naar de stadsenquête 2011,
pagina 126. Van belang hierbij is dat sommige mensen voor meerdere sectoren vrijwilligerswerk doen.
PvdA Welke ondersteunende maatregelen zijn er genomen om MOE-landers actief lid te maken van sportverenigingen? Welke vijf sportverenigingen zijn actief
om sport in te zetten als middel om de achterstand van gehandicapte mensen sterk te verminderen? Welke ondersteuning krijgen deze vijf
sportverenigingen? Wat zijn de leerpunten van het werken van deze genoemde vijf sportverenigingen? Welke leerpunten wil de gemeente gaan omzetten
in gemeentelijk beleid?
Antwoord:
Welke ondersteunende maatregelen zijn er genomen om MOE-landers actief lid te maken van sportverenigingen?
Geen. Het doelgroepenbeleid van Sport is ingedeeld in levensfasen en niet op afkomst.
Welke vijf sportverenigingen zijn actief om sport in te zetten als middel om de achterstand van gehandicapte mensen sterk te verminderen?
• Korfbalvereniging die Haghe is gestart met korfbal+ voor kinderen met autisme met licht beperkte tot normale begaafdheid. Hier sporten op dit
moment 5 kinderen in de leeftijd van 10 tot 16 jaar.
• FV Snoekie is een zaalvoetbalvereniging die het afgelopen jaar een doven/slechthorenden team hebben opgericht. Het team bestaat uit 5 spelers.
• Stichting Golf voor Gehandicapten is een nieuwe Haagse stichting. Zij maken gebruik van indoor golf centrum swing away. Mensen met een
lichamelijke handicap kunnen hier hun gvb halen. Stichting Golf gehandicapten werkt nauw samen met Sophia revalidatiecentrum
• Bij Handbalvereniging Hercules sporten sinds september 2011 vier kinderen met het syndroom van down. Zij zijn nog bezig met de werving van
meerdere kinderen.
• BC DKC is gestart met badminton voor kinderen met een motorische beperking. BC DKC werkt nauw samen met Mytylschool de Piramide.
• RV de Laak is eind 2011 gestart met roeien voor mensen met een verstandelijke handicap.
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• HV & CV Quick is in 2011 gestart met Quick+ voetbal, de verenigingsvariant op Club Extra. Op dit moment voetballen hier 7 kinderen met een
motoirsche achterstand. In 2012 wordt gestart met NAH-voetbal. Voor beide projecten werkt HV & CV Quick nauw samen het Sophia Revalidatie
Centrum.
• HKV Achilles is net gestart met g-korfbal. Zij zitten nog volop in het wervingstraject.
Welke ondersteuning krijgen deze vijf sportverenigingen?
1. Ondersteuning (wat komt er bij kijken, subsidies, toegankelijkheid, werving deelnemers, etc) vanuit de consulent sport bij het starten van een speciaal
team. De consulent verbindt de verenigingen ook met andere interessante organisaties, zodat er samenwerkingen kunnen ontstaan.
2. Meerdere keren per jaar worden er themabijeenkomsten over bijzondere doelgroepen georganiseerd voor trainers van alle verenigingen. Onderwerpen
die aan bod komen zijn: omgaan met verstandelijk gehandicapten, ADHD, Autisme, etc.
3. Trainers die een gehandicapten team begeleiden kunnen een cursus van een dagdeel volgen omgaan met de doelgroep (via sportief gezond).
Wat zijn de leerpunten van het werken van deze genoemde vijf sportverenigingen?
- Bij het werken met mensen met een lichamelijk handicap is de toegankelijkheid van de accommodatie erg belangrijk. Is de toegankelijkheid niet in
orde dan vormt dit letterlijk een drempel om deel te nemen.
- Naast bij de bekende vindplaatsen is het moeilijk nieuwe leden te werven. Woongegevens van de doelgroep zijn niet bekend. PR is daarom een
zeer belangrijk onderdeel.
Welke leerpunten wil de gemeente gaan omzetten in gemeentelijk beleid?
Er is geen nieuw gemeentelijk beleid nodig.
PvdA Stadsdeel Escamp: Net zoals in andere stadsdelen spelen sportverenigingen een belangrijke rol in de leefbaarheidsverbetering. Voorbeelden hiervan zijn
Bingo voor de wijk bij VCS en de Buurthuisfunctie BMT. Waarom is er in het gedeelte van Stadsdeel Escamp in het jaarverslag dan geen enkele
aandacht voor de sportverenigingen?
Antwoord: Het klopt dat enkele sportverenigingen in Escamp in 2011 soms activiteiten hebben georganiseerd die niet alleen gericht zijn op de eigen
leden maar breder gericht zijn op de wijk. Zij deden dat op eigen initiatief, zonder bemoeienis van het stadsdeel, hetgeen alleen maar toe te juichen is.
Gevolg daarvan is wel dat deze activiteiten grotendeels buiten het blikveld van het stadsdeel plaatsvinden zodat het moeilijk is voor het stadsdeel om op
deze activiteiten/initiatieven aan te haken. Een sportvereniging kwam tot nu toe vaak pas in beeld wanneer zij zich tot het stadsdeel richten met een
specifieke vraag om subsidie of ondersteuning. Daar is in 2011 en de jaren daarvoor weinig sprake van geweest. Pas met ingang van dit jaar, met de
ontwikkeling van het concept Buurthuis van de Toekomst, begint het partnerschap tussen sportverenigingen en het stadsdeel (en ook andere
wijkorganisaties) nader vorm te krijgen. Gezamenlijk met de sportverenigingen, bewonersorganisaties, het welzijnswerk en andere
vrijwilligersorganisaties in de wijk is het stadsdeel in het kader van Buurthuis van de Toekomst ideeën voor samenwerking op het gebied van activiteiten
en accomodatie concreet vorm aan het geven. Dit in het kader van het vergroten van leefbaarheid, welzijn en participatie in de wijken.
PvdA Stadsdeel Escamp: Wat zijn de leerpunten van "Achter de Voordeur"? 2. Stadsdeel Escamp: Welke maatregelen gaat de gemeente nemen om deze
leerpunten te vertalen in beleid?
Antwoord: Het belangrijkste succes van ‘Achter de Voordeur’ is een sluitende aanpak: daar waar een persoon of een gezin bij betrokken partijen wel in
beeld was en er ook afzonderlijke acties hadden plaatsgevonden, wordt nu samen een aanpak uitgezet, gevolgd en afgerond tot een succesvol einde.
Vervolgens worden deze cliënten nog een tijdje gevolgd, zodat ze niet terugvallen. De doelstelling ‘betere samenwerking van partijen in de wijk’ is bij de
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projectaanpak het meest belangrijk en succesvol gebleken. Dus: kortere communicatielijnen, het combineren van huisbezoeken, meer integraal werken,
efficiënter werken voor aangesloten deelnemers, een preventieve aanpak en kennisdeling. Dit betekent concreet voor de aanpak dat ‘het koffieuurtje’
wordt gehandhaafd, de trainingen uit de aanpak worden geschrapt, de deelnemerssamenstelling wordt gehandhaafd en het werkgebied van het project
wordt uitgebreid naar de Venen en de Raden.
PvdA Stadsdeel Escamp: Welke concrete maatregelen en successen zijn te vermelden dankzij het in het jaarverslag genoemde succesvolle jongerenwerk in
Moerwijk?
Antwoord: De overlast in de Jan Vosstraat en omgeving (hot spot Moerwijk) is verminderd door :
- veel aanwezigheid/zichtbaarheid jongerenwerk in de straat;
- contact met ouders en andere bewoners dmv inzet van een speelgoedbus
- het samen met de jeugd werken aan een initiatief tot een voetbalkooi die binnenkort gerealiseerd gaat worden
- 2 jongeren te begeleiden bij het geven van hip hop lessen (3x per week) voor tieners uit de straat die overlast veroorzaakten + het bieden van
faciliteit
- ondersteunen van een jongere die 1x per week kickboks les geeft aan jongeren uit de wijk
Er is meer zicht op de jongeren in de wijk en hun problemen door outreachend werken, uitbreiding van de inloopactiviteiten en invoering van een
registratie/pasjessysteem. Bij problematisch gedrag tijdens de inloop wordt zoveel mogelijk samen met het algemeen maatschappelijk werk contact met
de ouders gelegd ‘’achter de voordeur’’. Hierbij wordt opgetrokken met andere instanties en de politie.
Bij recente problemen in de Rechterenstraat speelt het jongerenwerk een bemiddelende rol tussen tieners en bewoners. Tieners worden gewezen op
overlast gevend gedrag en toe geleid naar de inloop.
PvdA Stadsdeel Escamp: Welke ondersteuning biedt u zowel organisatorisch als financieel aan de vrijwilligers van Het Eeldeplantsoen?
Antwoord: Ondersteuning van de vrijwilligers van het Eeldepad is, evenals van andere vrijwilligers, mogelijk door middel van de subsidieregeling
leefbaarheid en bewonersparticipatie. Het stadsdeel verwijst organisaties en vrijwilligers die informatie en advies nodig hebben door naar organisaties die
vrijwilligers ondersteunen. In de wijken zijn dat de welzijnsorganisaties (in het bijzonder de i-Shops en Burenhulpcentrale) en stedelijk is dat HOF.
PvdA Stadsdeel Escamp: Hoeveel vrijwilligerscoördinatoren zijn actief vanuit het stadsdeel Escamp?
Antwoord: In elke stadsdeelorganisatie is een ambassadeur vrijwilligerswerk benoemd. De ambassadeur heeft als taak om het vrijwilligerswerk te
promoten, groepen die vrijwilligers zoeken te koppelen aan groepen die vrijwilligers beschikbaar hebben, vrijwilligers en organisaties toe te leiden naar
de juiste ondersteuning en verder om initiatieven op het terrein van vrijwilligerswerk stimuleren.
PvdA Stadsdeel Haagse Hout: Welke leerpunten heeft u opgedaan na het instellen van de Jeugdraden in Bezuidenhout en Mariahoeve?
Antwoord: De ervaringen met het instellen van jeugdraden in Mariahoeve en Bezuidenhout zijn zeer positief. Kinderen zijn bereid actief mee te denken
aan verbetering van hun eigen leefomgeving.
PvdA Stadsdeel Haagse Hout: Welke leerpunten heeft u opgedaan na het inzetten van de maatschappelijke stages bij het geven van computerlessen aan
ouderen?
Antwoord: Binnen het stadsdeel Haagse Hout verzorgen leerlingen van het Maerlant Lyceum een PC-cursus voor ouderen. De ervaring leert dat er bij
leerlingen meer kennis en begrip ontstaat voor de leefwereld van ouderen.Het is dan ook goed dat dergelijke projecten worden opgepakt.
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PvdA Stadsdeel Haagse Hout: Hoeveel vrijwilligerscoördinatoren zijn actief vanuit het stadsdeel Haagse Hout?
Antwoord: In elke stadsdeelorganisatie is een ambassadeur vrijwilligerswerk benoemd. De ambassadeur heeft als taak om het vrijwilligerswerk te
promoten, groepen die vrijwilligers zoeken te koppelen aan groepen die vrijwilligers beschikbaar hebben, vrijwilligers en organisaties toe te leiden naar
de juiste ondersteuning en verder om initiatieven op het terrein van vrijwilligerswerk stimuleren.
PvdA Integratie: Vormen de twee besturen van bewonersorganisaties BOT en BTZ van Transvaal een afspiegeling van de wijk? Zo nee, wat voor gevolgen
heeft dit?
Antwoord: In de samenstelling zijn de verschillende in de wijk wonende culturen redelijk vertegenwoordigd; wel is het aandeel jeugd/jongeren laag,
zoals dat overigens bij veel bewonersorganiaties het geval is.
PvdA Stadsdelen: In het jaarverslag wordt niet uitgelegd waarom de uitgaven anders zijn uitgevallen dan begroot. Het is echter wel interessant om te weten
waar deze door veroorzaakt worden. Zeker daar waar het afwijkingen van meer dan 20% betreft. Gaat het om vertraging, andere keuzes, goedkopere
aanbesteding? Kunt u hier meer inzicht in geven?
Antwoord: Op pagina 230 staat een verklaring op hoofdlijnen per product. Doordat de budgetten over de stadsdelen zijn verdeeld is een verschil op het
totaal vaak veroorzaakt door een veelvoud van oorzaken zoals u die in de vraagstelling terecht benoemd.
Als voorbeeld de 137% afwijking die in Escamp wordt gepresenteerd op het product Ongediertebestrijding. Aan het begin van het jaar is een inschatting
gemaakt van het aantal meldingen Ongediertebestrijding. Echter, gedurende het jaar, als blijkt dat er meer meldingen zijn dan verwacht, zal de
dienstverlening op dit punt niet stopgezet worden. Er wordt dan bekeken of er bij de andere stadsdelen op het product Ongediertebestrijding dekking is of
dat er binnen de eigen stadsdeelorganisatie dekking is.
PvdA Stadsdelen: Kun u aangeven wat de negatieve posten in de begrotingen en jaarrekeningen van de stadsdelen betekenen? (vanaf pagina 229)
Antwoord: Zoals onder de tabellen in de paragraaf stadsdelen is vermeld gaat het hier om inkomstenposten (inkomsten en uitgaven worden gesaldeerd,
als de inkomsten hoger zijn dan de uitgaven levert dit een “negatieve” post op).
PvdA Stadsdeel Escamp: Welke bevoegdheden zou u willen beleggen bij dit stadsdeel om de tevredenheid van de burgers te vergroten?
Antwoord: Om de participatie in de stadsdelen te vergroten heeft het college de afgelopen jaren al een flinke reeks vernieuwende maatregelen genomen.
Zoals het een nieuwe subsidiesystematiek voor bewonersorganisaties, bundeling van een 16-tal subsidieregelingen in 1 regeling met voor Escamp €
1.965.000 subsidie (in 2012) beschikbaar (subsidieregeling ‘Leefbaarheid en Bewonersparticipatie) en een nieuwe inspraak- en participatieverordening.
Hiermee is het eindstation nog niet inzicht. De wethouder OD heeft aan de commissie Bestuur voor de zomer een brief toegezegd over een verdergaande
deconcentratie. Het college zal hierin haar visie op het strategisch versterken van stadsdelen & wijken verder ontvouwen.
PvdA Stadsdeel Haagse Hout: Hoe staat het met het jaarlijks organiseren van een welkomstmoment van nieuwe wijkbewoners met behulp van verenigingen,
scholen en organisaties in dit stadsdeel?
Antwoord: Het Welkomstmoment voor de nieuwe wijkbewoners is in 2011 voor het laatst georganiseerd onder noemer Welkom in de wijk, wegwijs in
Mariahoeve. Vanwege de zeer geringe opkomst hebben de organisatoren, Pax Christiekerk, Vrijwilligers van Buurthuis de Landen en de corporaties,
besloten deze activiteit niet meer te organiseren. Wel vinden er tbv de nieuwkomers verschillende activiteiten plaats zoals Taal in de Buurt. Verder
organiseren allochtone organisaties regelmatig sociaal culturele activiteiten in het Diamanttheater.
PvdA Stadsdeel Haagse Hout: Welke bevoegdheden zou u om de tevredenheid van de burgers te vergroten willen beleggen bij dit stadsdeel?
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Antwoord: Om de participatie in de stadsdelen te vergroten heeft het college de afgelopen jaren al een flinke reeks vernieuwende maatregelen genomen.
Zoals het een nieuwe subsidiesystematiek voor bewonersorganisaties, bundeling van een 16-tal subsidieregelingen in 1 regeling met voor Haagse Hout €
673.000 subsidie (in 2012) beschikbaar (subsidieregeling ‘Leefbaarheid en Bewonersparticipatie) en een nieuwe inspraak- en participatieverordening.
Hiermee is het eindstation nog niet inzicht. De wethouder OD heeft aan de commissie Bestuur voor de zomer een brief toegezegd over een verdergaande
deconcentratie. Het college zal hierin haar visie op het strategisch versterken van stadsdelen & wijken verder ontvouwen.
PvdA Welke definitie gebruikt u bij het spreken over 80 brede buurtscholen? Zouden wij hiervan een overzicht kunnen ontvangen? (pagina 51)
Antwoord: Dit zijn de basisscholen met het ontwikkelingsprofiel. Deze basisscholen hebben een voorschool en extra activiteiten voor de leerlingen na
schooltijd (verlengde schooldag). Veel van deze scholen besteden daarnaast extra aandacht aan taal (merendeel van de scholen heeft één of meerdere
schakelklassen) en ouderbetrokkenheid (bijvoorbeeld via oudereducatie). Er is een overzicht van deze scholen beschikbaar. Zie ook RIS 180813 en RIS
181487 over de voortgang van brede buurtscholen in Den Haag.
PvdA Waarom wijken de gerealiseerde bedragen (45.658 - 23.221) met betrekking tot het onderwijsachterstandenbeleid zo veel af van de geraamde bedragen
(52.049 -27.686)? Welke consequenties heeft dit? (pagina 56)
Antwoord: Het betreft hier subsidies ten laste van de specifieke uitkering Onderwijsachterstanden (OA). Vanwege de dynamiek in de Haagse Educatieve
Agenda 2010-2014, waarbij projecten en/of extra middelen beschikbaar komen gedurende het jaar, ontstaan er faseringsverschillen.
PvdA Stageplekken: Hoeveel Haagse leerlingen lopen studievertraging op of behalen hun diploma niet door het tekort aan stageplekken en leerwerkplekken?
Graag uitsplitsen naar (mbo)niveau en studierichting(hbo).
Antwoord: De moeilijkheid of eenvoud van het vinden van een geschikte stage loopt parallel met de conjunctuur. Op dit moment zien we dat het voor
sectoren als bouw en autotechniek lastig is om een goede stage te vinden. Daarnaast leiden reorganisaties en ontslagen in andere sectoren ertoe dat ook
hier de eenvoud om een geschikte stage te vinden afneemt, zoals in de administratie en handel. Zie ook RIS 247388 waarmee vragen over het tekort aan
stageplekken in het mbo beantwoord worden. Als gemeente hebben we geen zicht op aantallen leerlingen die om deze reden studievertraging oplopen of
hun diploma niet halen. Dit is informatie die binnen de individuele scholen blijft en waarbij de individuele scholen ook het aanspreekpunt zijn om te
komen tot een alternatief of oplossing. Als gemeente faciliteren we wel het bij elkaar brengen van partijen, zoals scholen en kenniscentra, om de
mogelijkheden die er zijn optimaal te kunnen benutten.
PvdA Stageplekken: Op welke wijze ondersteunt de gemeente Den Haag Haagse ouders en leerlingen bij het zoeken en vinden van een stageplek? Wat is het
gemeten effect en bereik van de instrumenten?
Antwoord: In het kader van loopbaanoriëntatie is er een aantal projecten dat deze ondersteuning biedt. De website www.bekijkjetoekomstnu.nl, waar
zowel voor leerlingen als hun ouders informatie over stages wordt geboden. De dvd ‘Op Stage’ voor Vmbo-leerlingen geeft ouders een goed beeld over
het belang van een stage. Deze is ook geprogrammeerd op Educatieve Tv. Daarnaast biedt Spots on Jobs zicht op de mogelijkheden op de arbeidsmarkt
en welke opleidingen daar bij horen. Champs on Stage is een stageverbeteringsprogramma in het Vmbo, opgezet door het bedrijfsleven. Zowel Spots on
Jobs als Champs on Stage betrekken de ouders van de jongeren hierbij.
PvdA Stageplekken: Met welke (koepels) van bedrijven en organisaties is de gemeente in gesprek om stageplekken en leerwerkplekken voor Haagse leerlingen
te verwerven? Wat is het resultaat van deze gesprekken?
Antwoord: De scholen voeren het gesprek met (koepels) van bedrijven en organisaties om stageplekken en leerwerkplekken voor Haagse leerlingen te
verwerven. De gemeente kan eventueel faciliteren door partijen bij elkaar te brengen. Maar de gemeente voert dus niet zelf het gesprek hierover. Evenmin
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houden we bij wat het resultaat is van de gesprekken die tussen onderwijs en betreffende partij worden gevoerd.
PvdA Stageplekken: Hoeveel Haagse leerlingen lopen stage of hebben een leerwerkplek bij de rijksoverheid? Is de gemeente in gesprek met de rijksoverheid
voor het beschikbaar stellen van stageplekken en leerwerkplekken? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: De gemeente is niet in gesprek met de rijksoverheid voor het beschikbaar stellen van stageplekken en leerwerkplekken, omdat scholen zelf de
stage- en leerwerkplekken verwerven. Van het Mbo is het bekend dat zij o.a. plekken bij het ministerie van OCW, het arrondissementsparket, de IND,
Tweede Kamer en de Belastingdienst hebben.
PvdA Integratie: Hoeveel Hagenaars –graag een overzicht naar bevolkingssamenstelling, leeftijd en sekse - maken gebruik van Taal in de buurt? Op welke
wijze wordt Taal in de buurt ten behoeve van MOE-landers ingezet?
Antwoord: In 2011 zijn 153 groepen gestart met Taal in de Buurt. Het totaal aantal deelnemers is 3160. Naar schatting is 59% van de deelnemers een
vrouw (circa 1850 vrouwen). De leeftijd varieert van 20 tot 55 jaar. Een enkeling is ouder dan 55 jaar. Er zijn in 2011 27 groepen gestart waarbij het
grootste deel van de groep tot de MOE-landers behoort . Daarnaast zijn er gemengde groepen. Er zitten relatief veel MOE-landers in deze groepen. De
gegevens worden op lesgroepniveau bijgehouden. De groepen starten met 20 deelnemers. Naar schatting komen 460 van de 1360 deelnemers in de
gemengde groepen uit één van de MOE-landen.
PvdA Krachtwijken: Hoe ver is de gemeente met het uitschrijven van de wedstrijd om de verbinding tussen Paul Krugerlaan en de markt te verbeteren?
Antwoord: De gemeente heeft verschillende partijen geïdentificeerd die in potentie de verbinding tot stand kunnen brengen. Hier is met name gekeken
naar partijen die in staat zouden zijn om een passende oplossing te vinden in de niet-fysieke hoek. Op korte termijn gaat de gemeente de wedstrijd
uitschrijven.
PvdA Krachtwijken: Hoeveel leegstaande gebouwen (ook in m2) staan er in de krachtwijken? Waar staan deze? Hoeveel van deze leegstaande gebouwen zijn
bestemd voor economische doeleinden, bijvoorbeeld kleinschalige bedrijfshuisvesting?
Antwoord: In onderstaande tabel is het aanbod van bedrijfsonroerendgoed via makelaars in de krachtwijken weergegeven. Het gaat om 66 panden met in
totaal 36.000 m2. Hiervan heeft ruim eenderde (13.900 m2) betrekking op het Grote Belastingkantoor gelegen voor station Hollands Spoor. De
aangeboden winkels worden met name aangeboden in de winkelstraten.
In Den Haag Zuidwest heeft de gemeente 7 panden in tijdelijk beheer, waarvan aan twee panden een tijdelijke economische bestemming kan worden
gegeven ten behoeve van kleinschalige bedrijfsruimte. De panden uit deze tabel zijn bestemd voor economische doeleinden, tenzij anders vermeld. Per
pand moet worden beoordeeld of het ook geschikt is voor kleinschalige bedrijven.
Tabel: bedrijfsonroerend goed aangeboden via makelaars en DSO/Vastgoedmanagement
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soort pand

Bedrijfsruimte
Culturele ruimte / Leisure
Detailhandel
Kantoor
Opslagruimte
Praktijk / Wellness
Showroom
Woonhuis
vml. school/kantoor

Stationsbuurt,
Schilderswijk
Transvaal

Den Haag
Zuidwest

Eindtotaal

2623
187
995
18.941
1157

2040
8082
361
930
702
65
1750

vml. schoolgebouw

2500

vml. dagopvang
3 vml. scholen/ 1 bioscoop

200
4100

totaal economische
bestemming
overig

21.280

19.053
4300

bijzonderheden

2623
187
3035
27.023
361
2087
702
65
1750 voorstel voor economische invulling met kleinschalige
bedrijfshuisvesting voor de duur van 5 jaar is in voorbereiding
2500 in kader tijdelijk beheer wordt jonge ondernemers tijdelijke
huisvesting aangeboden via netwerk Young Start Up
200 maatschappelijke bestemming
4100 anti kraak beheer; in slechte staat,
bestemd voor sloop/nieuwbouw
40.333
4300

PvdA Krachtwijken: Hoe staat het met de ontwikkeling van Reypoort?
Antwoord: De prijsvraag 'wat te doen met de Reypoort' is gewonnen door architectenbureau Scheurwater van den Hoven Architecten. Dit bureau stelt
voor een kas te bouwen bovenop op de Reypoort. In die kas kunnen activiteiten plaatsvinden zoals ‘educatie groen', informatie over werken in kassen, een
(vegetarisch) restaurant met o.a. bediening door leerlingen van praktijkscholen en activiteiten in het kader van gezonde voeding. De ideeën en
mogelijkheden worden nu geagendeerd bij de stuurgroep Brede Buurtscholen en bij de wethouders SVI en OD. Er zijn echter vraagtekens bij de
financiële haalbaarheid.
PvdA Krachtwijken: Is er een verbetering zichtbaar in de gezondheidssituatie van de bewoners in de krachtwijken?
Antwoord: De gezondheid van bewoners in de wijk lijkt licht verbeterd te zijn. Dit blijkt uit de wijkmonitor 2011. Gevolgde indicatoren waarbij een
ontwikkeling aan te geven is, zijn: gemiddeld rapportcijfer eigen gezondheid en percentage Hagenaars van 16 jaar en ouder dat minsten één keer per week
sport. De wijkmonitor is op 30 juni 2011 aan de raad toegezonden. De wijkmonitor volgt de ontwikkeling in de wijk op de vijf aandachtsgebieden van de
wijkaanpak. Eén daarvan is de gezondheid van bewoners. Rond de zomer komt de wijkmonitor 2012 uit.
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PvdA Krachtwijken: Welke projecten en welke initiatieven zijn er in de krachtwijken ontwikkeld in het kader van duurzaamheid en vergroening? Wat zijn de
resultaten?
Antwoord: Duurzaamheid en vergroening zijn geen afzonderlijke business cases binnen het programma wijkaanpak. Wel zijn er door bewoners
verschillende initiatieven ontplooid om hun leefomgeving te vergroenen. Zo zijn bijvoorbeeld in de Stationsbuurt door bewoners bloembakken en
kruidenbakken geplaatst. Een overzicht van de bewonersinitiatieven in de wijkaanpak is gegeven in de Voortgangsrapportage wijkaanpak.
PvdA Krachtwijken: Op welke wijze worden de succesvolle Buurtkamers en BIT-teams in de krachtwijken ondersteund? Op welke wijze wordt de druk
bezochte Buurtkamer Lau Mazirellaan ondersteund door de gemeente? En de Bockstraat?
Antwoord: De vrijwilligers die de buurtkamers exploiteren worden sinds 1 januari 2012 door de welzijnsorganisaties ondersteund. Dit houdt in dat de
vrijwilligers van de buurtkamer bijvoorbeeld voor begeleiding bij het opstellen van een rooster, training over samenwerking en andersoortige vragen
terecht kunnen bij de welzijnsorganisatie in het desbetreffende stadsdeel. Ook houden de welzijnsorganisaties de financiële administratie voor de
vrijwilligers van de buurtkamers bij.
De buurtkamer aan de Lau Mazirellaan wordt op bovengenoemde wijze ondersteund door de welzijnsorganisatie Zebra. De voorziening aan de Bockstraat
is een ruimte die om niet door Haag Wonen beschikbaar is gesteld, maar deze is formeel geen buurtkamer.
In de wijken waar de BIT-teams actief zijn ontvangen de bewonersorganisaties voor de BIT-teams tussen de € 3.000 en € 5.000 euro per jaar subsidie
vanuit het (stedelijk) budget ‘bewonersinitiatieven veiligheid’. De subsidie wordt met name besteed aan uitrusting (kleding, telecommunicatiemiddelen
etc.). Soms krijgt een BIT incidenteel een bijdrage uit een ander budget voor een specifiek initiatief. Een voorbeeld daarvan is het BIT Moerwijk dat een
voorlichtingsfilm heeft gemaakt met financiële steun uit het budget voor bewonersparticipatie.
PvdA Krachtwijken: Wat is het percentage werklozen in de krachtwijken ten opzichte van de rest van de stad?
Antwoord: Het percentage niet-werkende werkzoekenden was in 2007, 2008 en 2010 als volgt:
Percentage niet-werkende werkzoekenden in % van potentiële beroepsbevolking
2007
2008
2010
Den Haag
6,7
5,5
5,4
Schilderswijk
14,0
12,1
10,6
Transvaal
12,3
10,4
8,0
Stations-Rivierenbuurt
8,6
7,0
6,4
Zuidwest
12,7
11,0
9,4
Laak
8,3
6,5
6,5
Bron: CWI
De cijfers over 2011 volgen in juni.
PvdA Hoe staat het met de uitvoering van de Masterplannen? De Lijn 11 zone is bijvoorbeeld al uitgesteld. Hebben we er zicht op wanneer we een start maken
met die plannen?
Antwoord: Uit de structuurvisie Wéreldstad aan Zee zijn voor zes gebieden masterplannen vastgesteld. Voor de Internationale zone is een nota van
uitgangspunten vastgesteld en wordt nu gestart met de verdere planontwikkeling. In deze gebieden kan binnen de kaders van het masterplan ontwikkeld
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worden. De snelheid van de uitvoering hangt af van de ontwikkelingen op de woningmarkt. Door de gewijzigde economische situatie is voor een aantal
masterplanen besloten dat de gemeente geen grootschalige gebiedsontwikkeling verkiest, maar initiatieven van marktpartijen en corporaties faciliteert. In
het Investeringsprogramma Stedelijke Ontwikkeling geeft het college jaarlijks aan welke (deel)projecten in de stad ter hand worden genomen en welke
rol de gemeente daarbij inneemt. In diverse Masterplangebieden vinden op dit moment ontwikkelingen plaats.
- Internationale Zone (Europol, Eurojust, Internationaal strafhof),
- Scheveningen (Haven),
- Binckhorst (Rotterdamse Baan),
- Lijn 11-Zone (GIT/Verademing, Haagse Markt, Uijtenhagestraat, Paul Krugerlaan).
- Knoop Moerwijk (openbare ruimte)
- Erasmusveld (Kleinschalig Opdrachtgeverschap Esdo locatie)
PvdA Wat is inmiddels de stand van zaken omtrent het vocht- en ventilatieonderzoek?
Antwoord: Omdat bekend is dat vocht- en ventilatieproblemen zich niet alleen in woningen van de corporaties voordoen, maar ook in koopwoningen en
particuliere huurwoningen, hebben wij via het Stadspanel daarover een aantal vragen gesteld. De achterliggende gedachte hiervoor was om een
referentiekader daarover te krijgen. Vervolgens hebben wij de corporaties de uitkomsten van het onderzoek voorgelegd en hen gevraagd via een aantal
gerichte vragen hierop te willen reageren. Dat hebben de corporaties gedaan. Op basis hiervan stellen wij een commissie van wijzen in (maximaal 3
personen),die onder leiding van Hugo Priemus (emeritus hoogleraar) nader onderzoek zal doen. Zodra de uitkomsten hiervan bekend zijn, zal het college
de commissie Ruimte hierover zo snel mogelijk informeren.
PvdA Waarom is er voor woningcorporaties geen mogelijkheid om subsidies te verkrijgen voor duurzaamheidsmaatregelen, zodat de huren bij renovatie minder
hoeven te stijgen?
Antwoord: De budgetten, waar de regeling dak- en vloerisolatie (en recent ook glasisolatie) gebruik van maakt, zijn specifiek toegekend voor de
particuliere woningvoorraad. Met corporaties zijn voor het thema duurzaamheid in de prestatieafspraken (hoofdstuk 6) specifieke afspraken gemaakt. De
corporaties nemen duurzaamheidsverbeteringen mee in hun onderhoudsprogramma’s. Voor een grootschalige nieuwe gemeentelijke subsidieregeling
voor duurzaamheidsmaatregelen bij woningcorporaties is geen financiele ruimte in de door de raad vastgestelde begroting 2012.
PvdA Hoeveel ambtenaren zijn actief bij het activeren van VVE's?
Antwoord: Er zijn 5 ambtenaren actief bij de VvE-balie.
PvdA Hoeveel ambtenaren zijn actief bij het activeren van bewonerscommissies?
Antwoord: Er zijn geen ambtenaren (actief) betrokken bij het activeren van bewonerscommissies. Dit is een zaak tussen (sociale) verhuurders en
huurders.
PvdA Hoeveel actieve bewonerscommissies zijn er actief per woningbouwcorporatie?
Antwoord: Hierover zijn bij de gemeente geen gegevens beschikbaar.
PvdA Welke concrete resultaten zijn er geboekt bij het stimuleren van het tegengaan van scheefwonen?
Antwoord: De diverse maatregelen tegen scheefwonen zijn eind 2011 van start gegaan. Het is daarom nu nog te vroeg om gefundeerd te evalueren. Het
aantal aanvragen voor de doorstroompremie scheefwonen dat in de eerste maanden is ingediend is 15. Daarvan zijn er uiteindelijk 6 toegekend. De
looptijd van deze regeling is nog betrekkelijk kort, ook vermoeden wij dat hier een rol speelt dat de maatregelen op rijksniveau – met name de extra
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huurverhoging voor huishoudens met een inkomen hoger dan €43.000 – nog niet in werking zijn getreden en naar verwachting ook nog enige tijd op zich
zal laten wachten. Met de “Beleidsregel stimulering verkoop nieuwbouw middensegment” proberen wij de bouw en de koop van nieuwbouwwoningen in
het middensegment te stimuleren. Ook hier hebben wij vooral oog voor huurders die scheefwonen. De regeling is begin dit jaar in werking getreden. Het
is nog te vroeg om een beoordeling van het effect van deze maatregel te geven.
PvdA Hoeveel mensen zijn actief in de Haagse Pandbrigade?
Antwoord: In 2011 was er 17,5 fte beschikbaar aan capaciteit van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling in de Haagse Pandbrigade. Daarnaast waren in
totaal 15 mensen (14,5 fte) actief bij Dienst Stadsbeheer, Dienst Publiekszaken, Dienst Sociale Zaken en werkgelegenheidsprojecten, Brandweer en
Politie.
PvdA Hoeveel mensen zijn actief bij het Meldpunt Woonoverlast?
Antwoord: Er zijn 6 mensen (5,2 fte) actief bij het Meld- en Steunpunt Woonoverlast.
PvdA Hoe is de verhouding tussen hulpvraag en beschikbare menskracht in het geval van Pandbrigade en het Meldpunt? (Maw is de bezetting voldoende om de
noodzakelijke inzet te kunnen plegen?)
Antwoord: De afgelopen jaren zijn grote successen geboekt door de Haagse Pandbrigade. Hiermee zijn in Den Haag de meeste zeer ernstige situaties van
illegaliteit grotendeels opgelost. Inmiddels wordt wel duidelijk dat wijken in de de beheerfase blijvend meer aandacht van de Pandbrigade moeten hebben
om niet terug te glijden. Dit geldt met name voor de wijken Laak en Rustenburg Oostbroek. In deze wijken blijft de toestroom van Oosteuropese
arbeidsmigranten hoog. Daarom wijken wordt nu prioriteit gegeven aan ernstige meldingen van overlast. Dit heeft soms tot gevolg dat reguliere
meldingen noodgedwongen langer op afhandeling moeten wachten. Overigens komen niet alle meldingen van woonoverlast terecht bij de handhaving
van de Haagse Pandbrigade. Bij veel meldingen is in eerste instantie handhaving niet de beste oplossingsrichting. Het Meld- en Steunpunt Woonoverlast
werkt onder andere samen met partners in de zorg (Parnassia, Leger des Heils), woningcorporaties en het Bureau Bemiddeling & Mediation om
woonoverlast duurzaam op te lossen. Overigens doet de Haagse Pandbrigade meer dan het uitlopen van de meldingen van het Meld- en Steunpunt
Woonoverlast. De Haagse Pandbrigade spoort ook actief overtredingen en overlast op o.a. door gebruik te maken van een digitale schouw. De
risicopanden die daaruit naar voren komen worden gecontroleerd.
PvdA Hoeveel zaken zijn bij Woonoverlast gemeld door huurders van Woningcorporaties?
Antwoord: Corporaties zijn zelf verantwoordlijk voor het oplossen van situaties van woonoverlast in hun bezit. Het Meld- en Steunpunt Woonoverlast
ontving in 2011 in totaal 1.331 meldingen. Hiervan hebben 68 meldingen betrekking op corporatiebezit. Het is niet bekend hoeveel huurders van
woningcorporaties deze meldingen hebben gemaakt. De 68 meldingen over corporatiewoningen vormen 5% van totaal aantal meldingen. De
woningcorporaties hebben zelf meldingsprocedures voor woononverlast. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de registratie, de wijze van registreren van
meldingen en de afhandeling van meldingen, die rechtstreeks bij hen worden gedaan.
PvdA Hoeveel zaken zijn dankzij een melding bevredigend opgelost volgens de klager?
Antwoord: Van de meldingen uit 2011 heeft het Meld- en Steunpunt Woonoverlast ongeveer 30% afgehandeld. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de
doorlooptijd van veel overlastmeldingen vaak langer dan een jaar betreft. Uit ervaring blijkt dat het afhandelingspercentage in het derde kwartaal van het
opvolgende jaar rond de 70% ligt. Er is geen onderzoek gedaan naar de tevredenheid van de melders.
PvdA In hoeveel procent van de meldingen is Opmaat ingeschakeld?
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Antwoord: Den Haag Op Maat is voor het Meld- en Steunpunt Woonoverlast een waardevolle partner in overlast waarbij sociaal-maatschappelijke
problematiek een rol speelt. Het exacte aantal meldingen waarbij Den Haag Op Maat is ingeschakeld, is niet inzichtelijk te maken. Bij dergelijke
complexe meldingen zijn meerdere netwerkpartners in het spel. In zo’n geval wordt Den Haag Op Maat niet apart geregistreerd, maar is wel betrokken bij
de afhandeling.
PvdA Wat zijn de leerpunten na de oprichting van de Haagse Pandbrigade?
Antwoord: De belangrijkste leerpunten na de oprichting van de Haagse Pandbrigade zijn:
- Door de resultaten uit de digitale schouw te combineren met andere informatie, zoals o.a. meldingen, kan effectiever gecontroleerd worden. Dat wil
zeggen: bij een controle is er een hogere trefkans op een overtreding.
- De afgelopen jaren is een intensieve samenwerking met de corporaties ontwikkeld, waardoor het corporatiegedeelte in de wijken van Haagse
Pandbrigade efficiënt gecontroleerd kan worden en eventuele overtredingen snel worden afgehandeld. Meer hierover is terug te vinden in RIS 247162
(de evaluatie van de Haagse Pandbrigade in de centrum krachtwijken).
- Voor de oplossing van problematiek, met name op het gebied van woonoverlast, is handhaving alleen onvoldoende. Door de inzet van
samenwerkingspartners in de zorg (Parnassia, Leger des Heils), woningcorporaties en het Bureau Bemiddeling & Mediation wordt veel woonoverlast
opgelost zonder inzet van de Haagse Pandbrigade.
- Integraal werken is effectief. Integrale handhaving wordt in de reguliere werkwijze geïmplementeerd.
PvdA Hoe ontwikkelt het percentage ervaren woonoverlast zich per stadsdeel als de pandbrigade overgaat van intensieve projectfase naar de zogenoemde
beheerfase?
Antwoord: Systematisch wordt deze statistiek (nog) niet bijgehouden. In algemene zin kan hierover gezegd worden dat tijdens de projectfase een
aanmerkelijke afname van woonoverlast plaatsvindt. Waar de verwachting was dat in de beheerfase de behaalde winst grotendeels zou worden
vastgehouden zien we helaas een waterbedeffect optreden: bij afnemende handhavingsdruk zien we direct een toename van woonoverlast.
PvdA Wat zijn de leerpunten na de oprichting van het Meldpunt Woonoverlast?
Antwoord: Sinds de start van het Meld- en Steunpunt Woonoverlast eind 2007, is het aantal overlastmeldingen vrij constant (orde van grootte 1.000,
1.400, 1.200 en 1.300 meldingen in resp. 2008 t/m 2011). De belangrijkste leerpunten zijn:
• Voor het oplossen van overlastmeldingen is een nauwe samenwerking met de netwerkpartners een voorwaarde. Tevens dienen de netwerpartners over
voldoende capaciteit te beschikken om de melding serieus te kunnen oppakken. Eind 2011 is hiervoor het Haags Platform Woonoverlast gestart,
waarin de belangrijkste netwerkpartners knelpunten in de samenwerking signaleren (voorkomen van tussen wal-en-schip vallen van meldingen) en
naar aanleiding van best-practices de samenwerking optimaliseren.
• Er komen nog te vaak meldingen die via andere wegen (bijvoorbeeld bestuur of raadsleden) zijn gemeld, waarvan de melders niet op de hoogte waren
van de mogelijkheid van het Meld- en Steunpunt Woonoverlast . De bewoners ervaren dan de overlast soms al lange tijd. De bekendheid van het Melden Steunpunt Woonoverlast kan verbeterd worden.
• Het plegen van overtredingen is soms de oorzaak van de overlast (bijvoorbeeld geluidsoverlast door overbewoning of verkeerd gebruik van woningen).
Dit type overlast kan door handhaving opgelost worden. Er is ook veel overlast die wel heel vervelend is, maar waarop niet concreet te handhaven is.
De oplossing ligt er dan in dat partijen met elkaar in gesprek gaan en afspraken maken. Dit vergt inzet en inlevingsvermogen van alle betrokken
partijen. Het kán altijd tot een oplossing komen, maar partijen moeten dit dan wel willen. Het Meld- en Steunpunt Woonoverlast kan Bureau
Bemiddeling & Mediation hiervoor inschakelen. Op dit moment wordt gewerkt aan een evaluatie van het Meld- en Steunpunt. Deze wordt medio 2012
verwacht.
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PvdA Wat is in 2011 de ontwikkeling in wachttijd voor het vinden van een sociale woning?
Antwoord: De slaagkans is in 2011 niet veranderd ten opzichte van 2010 en blijft 12%. De reële wachttijd is in 2011 voor Den Haag 23 maanden.
PvdA Stadsdeel Haagse Hout: Bewoners klagen erover dat door de verbouwing van Den Haag Centraal veel onnodig moet worden omgelopen. Hoe probeert u
dat te verminderen?
Antwoord: Zodra de bouwactiviteiten dat toestaan worden looproutes opengesteld. Doordat de bouw van New Babylon zich in de afrondende fase
bevindt zal de situatie op korte termijn sterk verbeteren doordat de looproutes rondom New Babylon kunnen worden vrijgegeven.
PvdA Stadsdeel Haagse Hout: Welke maatregelen heeft u ondernomen om de woonoverlast in Bezuidenhout-West te verminderen?
Antwoord: Er zijn in 2011 geen extra maatregelen getroffen om woonoverlast in Bezuidenhout-West te verminderen. De meldingen bij het Meld- en
Steunpunt Woonoverlast gaven hier ook geen aanleiding toe. In 2010 zijn een aantal adressen extra gecontroleerd bij een actie, die voornamelijk gericht
was op woonoverlast in Mariahoeve.
PvdA Integratie: Hoeveel middelen gaan naar projecten ten behoeve van MOE-landers en naar welke organisaties gaan deze middelen?
Antwoord: Voor projecten voor Moelanders was in 2011 € 600.000 beschikbaar. Hiervan gingen de volgende subsidies naar de betreffende organisaties:
€ 200.000,- aan Stichting Den Haag Midden Europa, € 50.000,- aan Youth for Christ en € 60.000 aan Museon. De definitieve vaststelling van de subsidies
moet nog plaatsvinden. Het restant van het budget is aangewend voor het terugkeerproject van Moe-landse daklozen door inzet van de Poolse stichting
Barka en het Leger des Heils.
PvdA Integratie: Hoeveel Hagenaars zijn geïntegreerd? Welke groepen blijven achter? Hoe meet u dit? Hoeveel allochtonen wonen er in Den Haag en wat is
hun (groei)percentage in de stad per bevolkingsgroep?
Antwoord: In de nota: “Verschillend verleden, één toekomst” (RIS 178615) beschrijft het college haar visie op migratie en integratie in Den Haag. In
deze nota staat beschreven welke problemen we constateren, welke groepen extra aandacht behoeven en welke actie wordt ondernomen. Twee belangrijke
uitgangspunten zijn daarbij; Integratie in één generatie en de vrijblijvendheid voorbij. Er zijn diverse (uitvoerige) rapporten beschikbaar over de
samenstelling en ontwikkeling van de Haagse bevolking(sgroepen). Het college verwijst u hiervoor naar de stadsenquete en het rapport Den Haag
bevolkingsprognose 2020.
PvdA Integratie: Maken alle Hagenaars qua bevolkingssamenstelling en economische positie evenredig gebruik van de kunst- en cultuurinstellingen?
Antwoord: Het bezoek van Hagenaars aan kunst-en cultuurinstellingen is moeilijk te meten, bezoekers worden niet bij entree geregistreerd. Via de
Stadsenquête 2011 (pagina 99) zijn wel cijfers bekend: bijna twee derde van de Hagenaars heeft het afgelopen jaar een culturele voorziening in Den Haag
bezocht. Het bezoek aan culturele voorzieningen is vergelijkbaar met vorig jaar, maar ligt hoger dan de drie jaren ervoor. Het Gemeentemuseum is het
meest bezocht, het Filmhuis Den Haag staat op de tweede plaats. Niet alle bevolkingsgroepen participeren evenveel. Hogere inkomensgroepen (85%),
hoger opgeleiden (81%), bewoners van Scheveningen (81%), Haagse Hout (78%) en Segbroek (77%) bezoeken vaker een culturele voorziening in Den
Haag. Lager opgeleiden (44%), lagere inkomensgroepen (44%).
PvdA Integratie: Hoeveel allochtone Hagenaars zitten er in besturen en raden van toezicht van door de gemeente gesubsidieerde instellingen, zoals sport,
onderwijs, kunst en cultuur, welzijn et cetera? En hoe zit dat met organisaties waar de gemeente een (financiële) deelneming in heeft? Graag per instelling
een opgave. Vormt deze opgave een afspiegeling van de Haagse samenleving? Welke maatregelen onderneemt de gemeente om besturen en raden van
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toezicht een afspiegeling te laten zijn van de Haagse samenleving?
Antwoord: De gemeente houdt deze cijfers niet bij, de gemeente heeft wel toegang tot de cijfers die bij de Kamer van Koophandel bekend zijn
(instellingsniveau). De gegevens van Kamer van Koophandel gegeven geen inzicht in het land van herkomst. De samenstelling van deze besturen en
raden van toezicht worden op naam bijgehouden. Op 13 september 2011 is de raad geïnformeerd over de samenstelling van besturen en raden van
toezicht bij kunst-en cultuurinstellingen op een technische vraag van de PvdA bij het Beleidskader Kunst en Cultuur 2013-2016 (RIS 181234). Het
college heeft aan Atana-Binoq opdracht gegeven tot een training van een groep potentiële bestuurders van culturele instellingen. In totaal hebben 18
personen deze training met goed gevolg afgerond.
PvdA Integratie: Op welke wijze en door wie wordt de geschiedenis en ontwikkeling van Haagse allochtonen vastgelegd?
Antwoord: In 2008 is aan de Universiteit Leiden een speciale leerstoel ingesteld, die de geschiedenis van de stad Den Haag bestudeerd. De
migratiegeschiedenis van Den Haag vormt hiervan een onderdeel. Deze duo leerstoel, waaraan de gemeente Den Haag een financiele bijdrage levert
wordt ingevuld door prof. dr. W. Willems en prof. dr. L. Lucassen. Met enige regelmaat verschijnen van de hand van deze hoogleraren wetenschappelijke
werken over de geschiedenis van Den Haag. Naast deze leerstoel is mede op initiatief van de gemeente Den Haag een platform ingesteld van de
gezamenlijke Haagse erfgoedinstellingen. In dit platform participeren ondermeer het Haags Historisch Museum, de Openbare Bibliotheek, het
Gemeentearchief, het Museon, het Sarnamihuis en het Turks Museum. Door middel van dit platform, waarvan de coördinatie in handen is van het HHM,
wordt aandacht besteed aan het erfgoed van Haagse migranten. Hiervoor is een driejarig plan ontwikkeld, waarvoor door de gemeente een subsidie van €
200.000 beschikbaar is gesteld.
PvdA Kunt u nog eens helder uitleggen waarom de waardering van het ondernemersklimaat in 2011 niet is gemeten? (pagina 87)
Antwoord: Omdat het ministerie van Economische Zaken een instrument wilde hebben om de effecten van haar financiële bijdrage in het Grote
Stedenbeleid te meten is in 1999 de Benchmark Gemeentelijk Ondernemersklimaat (BGO) geïntroduceerd. De BGO is sinds 1999 één keer in de twee
jaar uitgevoerd en had als resultaat een score voor het ondernemersklimaat voor de deelnemende steden. Met het eindigen van het GSB in 2011 is er voor
het ministerie van EL&I geen reden meer om de BGO uit te voeren en worden hiervoor door het ministerie ook geen financiën meer ter beschikking
gesteld. De gemeente bekijkt nu of er een ander deugdelijk landelijk meetinstrument beschikbaar is.
PvdA De gemeente zegt dat ze het verbeterplan gaan uitvoeren met als doel de dienstverlening verder te verbeteren en een hogere score te halen. Daarover
wordt in 2013 een onderzoek gedaan. Kunt u nog eens helder uitleggen waarom het onderzoek pas in 2013 en niet in 2012 plaatsvindt? (pagina 88)
Antwoord: Voor het Bewijs van Goede Dienst (BvGD) heeft het ministerie van EZ een voucherregeling in het leven geroepen. Gemeenten kunnen tot
eind 2012 financiële ondersteuning aanvragen voor de invoering van het BvGD. De gemeente Den Haag heeft met deze eerste voucherregeling de
nulmeting laten uitvoeren en is in 2012 gestart met de invoering van verbetervoorstellen. Op dit moment is nog niet bekend of er een nieuwe
voucherregeling komt. Nog los van de financiering is er tijd nodig om alle verbetervoorstellen ingevoerd te krijgen en 2012 zou een te korte periode zijn.
Voorlopig wordt ervan uitgegaan dat er in 2013 een nieuwe voucherregeling komt.
PvdA Waarom zijn er geen lasten en baten ten aanzien van ‘Groei fietsgebruik’?
Antwoord: De lasten en baten van dit programma werden in het verleden onderverdeeld in tactische doelen. De indeling van deze tactische doelen is
verlaten en herverdeeld naar de nieuwe begrotingsproducten van dit programma. Dit geldt voor P17 050.0.01\11\21\31\41. De lasten en baten hiervan
zijn nu vastgelegd op 211.2.01 Verkeersmaatregelen en 212.0..01 Groei aandeel openbaar vervoer.
PvdA Klopt het dat (bijvoorbeeld) de ontwikkeling van de fietsparkeerruimte/stalling aan De Laan is gefinancierd uit de programma-activiteit ‘Aanleg wegen,
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straten en pleinen’? Zo ja, waarom?
Antwoord: Nee, dit klopt niet. Er is in totaal € 10 miljoen beschikbaar vanuit het MJF In het coalitieakkoord ‘Aan de slag!’ (2010) is voor de realisatie
van fietsvoorzieningen in de periode 2011 tot en met 2014 jaarlijks € 2½ miljoen beschikbaar. Totaal is dat € 10 miljoen voor de fiets. In RIS 181399 is
besloten dat er een deel van dit MIP geld 'omgezet' wordt naar de reguliere exploitatie (programma aanleg straten wegen pleinen) zodat hier de huur en de
promotie van fietsenstalling de Laan mee betaald kan worden. Er is voor gekozen dit op deze manier te doen, omdat men huur en promotie niet met
investeringskrediet mag financieren, omdat het geen investering is.
PvdA Kunt u de lasten en baten ‘Aanleg wegen, straten en pleinen’ uitsplitsen en toelichten per project ten aanzien van alle activiteiten binnen de programmaactiviteit ‘Aanleg wegen, straten en pleinen’?
Antwoord: Op het product 210.2.02 Aanleg Straten/Wegen/Pleinen wordt een veelheid aan activiteiten verantwoord. Hieronder is een opsomming
opgenomen, ingedeeld naar dekkingsbron.
In 2011 is voor het totaal aan middelen € 65,1 mln. begroot en € 50,2 mln. gerealiseerd.
Regulier budget begroot € 25,6 mln. gerealiseerd € 26,1 mln.
De grootste posten zijn € 20,6 mln. kapitaallasten van investeringen in de openbare ruimte, € 3,4 mln. voor de afdracht aan het mobiliteitsfonds (€ 0,9
mln. kwam t.l.v. de reserve) en € 1 mln. bijdrage aan het omzettingsprogramma tegelfietspaden naar rood asfalt.
Reserves begroot € 5 mln., gerealiseerd € 2,1 mln.
Het gaat om de reserves; Groei fietsgebruik Trekvliettracé (begroot € 0,8 mln., gerealiseerd € 0,3 mln.), Openbaar Vervoer Hoger Plan (begroot € 1,8
mln., gerealiseerd € 0,-), Verkeersveiligheid (begroot € 0,4 mln., gerealiseerd € 0,4), Verstratingsfonds (begroot € 0,5 mln., gerealiseerd € 0,25 mln.),
Mobiliteitsfonds (begroot € 0,9 mln., gerealiseerd € 0,9 mln.), Flankerend beleid VCP (€ 0,6 mln. gerealiseerd € 0,25).
Beschikkingen begroot € 34,5 mln. gerealiseerd € 21,9 mln.
Vanuit zowel Ministeries, Provincie en Stadsgewest Haaglanden worden (subsidie)beschikkingen verstrekt aan een veelheid aan projecten. Dit betreft
onder meer Hubertustunnel, Randstadrail, Herinrichting Boulevard Scheveningen, Fietspaden, Netwerk Randstadrail, diverse tramhaltes waaronder
Weidevogellaan en Het Kleine Loo, Toegankelijkheid openbaar vervoer, Haags Startstation Erasmulijn (HSE).
Verklaring onderuitputting c.q. verschillen t.a.v. beschikkingen:
- Een aantal subsidievaststellingen hebben niet in 2011 plaatsgevonden, maar zullen in 2012 worden gedaan.
- Het project HSE is in 2011 getemporiseerd om na te kunnen gaan of een aanlanding op maaiveldniveua (op het NS spoor) mogelijk was.
- De onderuitputting middelen Verkeersveiligheid wordt met name veroorzaakt door het achterblijven van de aanpak van risicovolle trajecten en
locaties.
- In 2011 is vertraging ontstaan bij uitvoering van het programma Netwerk RandstadRail door scopewijziging en late levering van spoorwissels.
- Diverse fiets- en verkeersveiligheidsprojecten
- Voor de keerlus Maduroplein was abusievelijk het hele beschikkingsbedrag opgevoerd.
Zie hiervoor ook blz. 123 in de jaarrekening.
PvdA Hoeveel meer aanbieders telt Den Haag FM TV? Hoe is de spreiding ten opzichte van de bevolkingssamenstelling van de stad en per wijk? Hoe en op
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welke termijn wordt dit dekkend geacht? Wat is de kijk- en luisterdichtheid (ook naar bevolkingssamenstelling)?
Antwoord: De Stadsomroep den Haag heeft op 15 mei 2012 11 vaste TV aanbieders voor TV en 12 vaste radioaanbieders.
De aanbieders voor radio en TV zijn of worden niet georganiseerd op spreiding of representativiteit van de bevolkingssamenstelling of representativiteit
per wijk. De door de mediawet voorgeschreven representativiteit of pluriformiteit moet tot uitdrukking komen in het geheel van de lokale programmering
op radio en televisie. De programma’s van de aanbieders zijn daar in zekere zin een aanvulling op en worden meegenomen in de beoordeling door het
Commissariaat voor de Media op de vraag of de omroep voldoet aan haar wettelijke opdracht. De kijk en luisterdichtheid van lokale omroep, en zeker
nog een uitgesplitst in bevolkingsamenstelling, is niet te beantwoorden. Er zijn geen reële en onafhankelijke cijfers bekend, primair omdat die metingen
zeer kostbaar zijn en niet in het reguliere kijk -en luister onderzoek worden meegenomen. Het KLO- het officiële kijk -en luisteronderzoekorgaan
onderzoekt alle (regionale) omroepen maar niet de lokale.
PvdA Wat zijn de bestaande en nieuwe tarieven om uit te zenden? Wat is de gemeentelijke bijdrage aan Den Haag FM Radio en TV? Welk bedrag gaat daarbij
naar TV West? En hoeveel naar vaste fte? Wat voor subsidiemogelijkheden hebben lokale tv- en radiozenders? Hoeveel wijkmedia ateliers zijn er
bijgekomen?
Antwoord: Vanaf 1 mei 2012 heeft SODH de tarieven aangepast. Voorheen moesten aanbieders €60 per half uur betalen, nu is dan € 25 máár SODH wil
dan dat de aanbieder 8 keer diezelfde avond uitzendt. In feite betaalt de aanbieder dan €200 maar aanbieders die een jaarcontact met de omroep aangaan
betalen de helft: € 100 per avond voor 8 uitzendingen. Voor de radio geldt: € 6 per half uur in Den Haag totaal en €16 per half uur op den haag FM.
De huidige structurele subsidiebijdrage aan Stadsomroep Den Haag bedraagt € 500.000,- plus trenduitkering. Dat bedrag moet in zijn geheel worden
besteed aan de programmering en organisatie van Stadsomroep Den Haag. Er gaat dus geen subsidie naar Omroep West. Volgens het jaarverslag 2011
van Stadsomroep Den Haag hebben zij 7 personen in dienst. 4 presentatoren, 1 technicus, 1 coördinator radio en 1 coördinator televisie. De
subsidiemogelijkheden voor lokale omroep zijn relatief beperkt. De financiering van de lokale publieke omroep is aan wettelijke regels gebonden. Het
toezicht daarop berust exclusief bij het Commissariaat voor de Media. Sinds de laatste wetswijziging hebben gemeenten per 1 januari 2010 een
bekostigingsverplichting voor lokale omroep. Echter in de betreffende wetsartikelen worden geen bedragen genoemd. Daarnaast hebben lokale omroepen
een mogelijkheid, veelal incidenteel subsidiebijdragen te ontvangen van derden, waaronder Fondsen. Alle structurele en incidentele subsidiebijdragen,
evenals reclame inkomsten dienen aangemeld te worden aan het Commissariaat voor de Media die toeziet op de onafhankelijkheid van de omroep. Het is
vanaf het begin de bedoeling geweest dat er 12 wijkmedia-ateliers zouden komen. Er zijn geen nieuwe bijgekomen.
PvdA Stageplekken: Hoeveel stageplekken en op welk mbo-niveau worden bij de gemeente vervuld?
Antwoord: In 2011 zijn er 330 MBO stagiaires actief geweest binnen de gemeente.
PvdA Integratie: Hoeveel allochtone Hagenaars vanaf schaal 11 werken er bij de gemeente Den Haag of gemeentelijke instellingen? Is deze opgave een
afspiegeling van de Haagse samenleving? Welke maatregelen neemt de gemeente om dit percentage te verhogen?
Antwoord: Het college heeft met ingang van 1 januari 2010 besloten geen verdere aparte registratie meer te laten plaatsvinden van medewerkers op basis
van allochtone afkomst.
PvdA Hoeveel mensen hebben in 2011 een beroep gedaan op de Thuislozenzorg?
Antwoord: In 2011 was het aantal aanmeldingen bij het loket CCP/SZW 2278. Deze groep aanmelders had in meer dan de helft van de gevallen geen
OGGZ-hulpvraag, geen OGGZ-problematiek, of er was geen binding met de Haagse regio. Zij zijn doorverwezen naar de juiste hulpverlening (veelal
SZW), dan wel toegeleid naar de centrumgemeente van herkomst . In 2011 hebben 955 personen een intake gehad bij het Centraal Coördinatiepunt
Maatschappelijke opvang (CCP), waarvan er 598 met een trajectplan zijn gestart. De groep kampt met meervoudige problematiek en heeft binding met
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Den Haag.
PvdA Hoe is de verdeling in aantallen naar man, vrouw, jeugd 12-18, jeugd onder de 12, volwassenen vanaf 50 jaar, gezinnen?
Antwoord: Van de 2278 personen die zich aangemeld hebben bij het CCP/SZW-lokwt, is het volgende bekend; 690 vrouwen en 1588 mannen.
waarvan 367 personen jonger zijn dan 23 jaar en 90 personen ouder dan 65 jaar. Op 31-12-2011 waren 5 gezinnen in opvang.
PvdA Welke partijen zijn hierbij betrokken?
Antwoord: De gemeentelijke noodopvang wordt uitgevoerd door de dienst Sociale Zaken evenals de opvang asielzoekers. De opvang van EU
onderdanen wordt uitgevoerd door Barka in samenwerking met het Leger des Heils. De vrouwenopvang wordt gedaan door St. Wende en het Leger des
Heils. De primaire ketenpartners van Den Haag Onder Dak omvatten het Zorgkantoor en verschillende zorgaanbieders (zie RIS 180713a “plan van
aanpak Den Haag Onder Dak II”, blz 21, overzicht ketenpartners).
PvdA Wie heeft de regie in de uitvoering?
Antwoord: Het Centraal Coördinatiepunt Maatschappelijke opvang (CCP) coördineert de persoonsgebonden aanpak voor de doelgroep van Den Haag
Onder Dak. Voor iedere cliënt wordt een trajectplan opgesteld met daarin opgenomen de zorgplannen. De zorginstellingen voeren de zorgplannen uit. De
veldregisseurs van het CCP monitoren de voortgang. Barka heeft regie op de terugkeer trajecten voor de EU onderdanen. SZW regisseert de
gemeentelijke noodopvang. St. Wende heeft de regie op de vrouwenopvang. Het college bespreekt binnenkort of er voor de raad één aanspreekpunt moet
komen voor opvang.
PvdA Welke vermindering in directe begeleiding van de mensen heeft zich in 2011 voorgedaan?
Antwoord: Binnen het programma DHOD heeft op cliëntniveau geen vermindering van de directe begeleiding plaatsgevonden.
PvdA Wat waren hiervan de oorzaken?
Antwoord: Zie hierboven.
PvdA Hoe is de procentuele vermindering verdeeld naar organisatie?
Antwoord: Zie hierboven.
PvdA Hoeveel thuisloze mensen zijn bemiddeld naar betaald werk?
Antwoord: Binnen het programma DHOD is de ambitie dat iedereen zo’n hoog mogelijk niveau op de participatieladder bereikt. Echter de doelgroep van
het programma DHOD heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Voor iedere klant wordt het hoogst haalbare niveau van dagbesteding in het trajectplan
opgenomen. Om de overgang dagbesteding naar re-integratie naar werk zo klein mogelijk te maken wordt nauw samengewerkt met CCP-SZW en
aanbieders van dagbestedingstrajecten. De cohort studie die door de G4 in 2011 is opgezet en klanten langdurig volgt zal uiteindelijk aangeven hoeveel
mensen daadwerkelijk zijn bemiddeld naar betaald werk.
PvdA Hoeveel thuisloze mensen zijn bemiddeld naar vrijwilligerswerk?
Antwoord: Voor vrijwilligerswerk geldt hetzelfde als bij bemiddeling naar betaald werk.
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PvdD Leefomgeving. Hoe komt het dat er in 2011 bijna € 3 mln. minder is uitgegeven aan openbaar groen dan was begroot?
Antwoord: De onderuitputting is te verklaren doordat in 2011 de compensatiemaatregelen voor de Amerikaanse Ambassade voorbereid zijn,
maar nog niet uitgevoerd (€ 2,3 mln.). Deze specifieke subsidie van het ministerie van ELI wordt verantwoord onder het product Openbaar Groen
en blijft beschikbaar voor de uitvoering. De projecten worden in 2012-2013 gerealiseerd. Daarnaast was er sprake van een positief
bedrijfsresultaat bij groenbedrijf (€ 0,5 mln.).
PvdD Leefomgeving. Hoe komt het dat in 2011 bijna de helft minder is uitgegeven dan begroot aan wijkleefbaarheid?
Antwoord: De post wijkleefbaarheid is ingezet om de tekorten op ongediertebestrijding te compenseren (overschrijding 30.000), daarnaast is een
deel van de kosten van wijkleefbaarheid (betreffende afvalbakken, bedrag 218.000) geboekt op het product straatreiniging. Na correctie van deze
twee posten is er nog een bedrag van 150.000 onderbesteding bij Stadsdeel Escamp. Ook hier zijn de kosten van het afvalbakkenbestek geboekt
op straatreiniging.
PvdD Verkeer. Hoeveel mensen hebben in 2010 en 2011 gebruik gemakt van de Park en Ride voorzieningen in Den Haag?
Antwoord: In Den Haag zijn momenteel 3 locaties met een P+R terrein: Laan van NOI. Mariahoeve en P+R Hoornwijck.
Van de voorzieningen bij de stations Laan van NOI en Mariahoeve zijn geen gegevens beschikbaar over het aantal parkeerders, maar de indruk is
dat deze terreinen op werkdagen vol staan. Van P+R Hoornwijck is bekend dat in 2010 17.521 parkeerkaarten zijn verkocht, waarvan 9.465 met
tramkaartje erbij. In 2011 zijn 26.384 parkeerkaarten verkocht, waarvan 17.401 met een tramkaartje. Met de Strandexpress werden in 2009
gemiddeld 2,85 personen per tramkaartje vervoerd.
PvdD Verkeer. Wanneer beginnen de werkzaamheden aan het busplatform bij het Centraal Station? Kunnen er gezien de centrale locatie niet tijdelijke
voorziening voor minder validen genomen worden
Antwoord: Voor de uitvoering van dit project is de financiële dekking nog niet geregeld. Afgelopen periode is het project aangemeld als
onderdeel van het programma Beter Benutten. Mede financiering door het rijk is echter niet gehonoreerd omdat het volgens het rijk om de
oplossing voor een ‘regionaal’ probleem gaat. Momenteel wordt bij stadsgewest Haaglanden nagegaan of subsidiering door Haaglanden mogelijk
is. Zolang de dekking niet is geregeld is uitvoering van het project niet in beeld. Al eerder is gekeken of tijdelijke maatregelen tegen geringe
kosten tot de mogelijkheden behoren. Er is toen geen oplossing gevonden die op voldoende draagvlak kon rekenen. Derhalve zijn tijdelijke
oplossingen ook nu (nog) niet aan de orde.
PvdD Milieu en duurzaamheid. Hoe komt het dat er ondanks de begrote CO2-reductie (ten opzichte van 1990) van 18% voor 2011 het behaalde resultaat
juist een toename was, 3,61% meer ten opzichte van het referentiejaar 1990?
Antwoord: Ten opzichte van 2010 is de CO2 emissie met 6% gedaald. Deze daling is echter niet voldoende om de stijging van de CO2 uitstoot
sinds 1990 te compenseren.
PvdD Milieu en duurzaamheid. Kan het college de uitstoot van 3053 kton CO2 in 2011 uitsplitsen naar wonen werken en mobiliteit?
Antwoord:
Wonen:
1.021 kton CO2
Werken:
1.248 kton CO2
Mobiliteit:
784 kton CO2
Totaal:
3.053 kton CO2
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PvdD Milieu en duurzaamheid. Hoeveel en wat voor soort tekortkomingen zijn er bij de 1340 gecontroleerde bedrijven in het kader van de Wet
milieubeheer geconstateerd?
Antwoord: Bij 30 % van de bedrijven zijn één of meer tekortkomingen geconstateerd:
Soort overtreding
melding - aanvraag vergunning (ontbreken van melding/vergunning)
Administratie (energiegegevens,keuringsrapporten,gevaarlijk afvalstoffen boekhouding)
afval/afvalwater (vetafscheider of controlevoorziening/slib-olieafscheider)
Bodem (vloeistofdichtheid werkvloer,vloeistofopvangvoorzieningen)
Geluid (muziekgeluid horeca, luchtbehandeling)
Energie (verlichting,afstellen stookinstallaties, afdekking vries/koelinstallaties)
lucht- ontgeuring (bakdamp afvoeren, restdamp afleverzuil tankstations, CO2 uitstoot grote stook installaties)
gasflessen/tanks (opslag gevaarlijke gassen en vloeistoffen)
opslag gev.stoffen/PGS 15/bestrijdingsmiddelen (verf,lakken,spuitbussen etc)
koelinstallaties (uitstoot CFK ozonlaag aantastende stoffen)
stookinstallaties (onderhoud en keuring kleinere stookinstallaties)
Koeltorens (preventie legionella)
totaal

Aantal
71
158
54
55
97
9
37
34
24
55
45
12
651

PVV OOV. Waarom wordt er bij de Topindicator over de beoordeling gevoel van onveiligheid uitgegaan van 2003 als Nulmeting? Hoe lagen deze
cijfers in 1990, 1995, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010?
Antwoord: Onveiligheidsgevoelens worden vaak gecombineerd met politiecijfers en daarvoor is 2002 het basisjaar. In die tijd werd de
Politiemonitor Bevolking (enquête) echter alleen in de oneven jaren gehouden, vandaar 2003,
Overige beschikbare cijfers zijn:
Politiemonitor Bevolking (afgerond): 1995 40%, 2001 39%, 2005 43%, 2006 28%, 2007 28%, 2008 28%
Integrale Veiligheidsmonitor (opvolger met verbeterde systematiek): 2008 33,7%, 2009 35,0%, 2010 37,4%
PVV Wat zijn de totale kosten voor de wijziging van generiek beleid naar persoonsgebonden aanpak? Worden deze extra kosten verhaald op de
daders?
Antwoord: Gebiedsverboden en groepsverboden volgens de Overlastwet (enkele tientallen per jaar) worden gemaakt binnen de bestaande
formatie van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid. Er is geen juridische titel om de kosten van deze bestuursrechtelijke maatregel te verhalen
op de overlastgevende(n).
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PVV Wat zijn de kosten voor gezinscoaches en straatcoaches? En zijn er kosten verbonden aan het rolmodellenbeleid? Zo ja, hoeveel?
Antwoord: In 2011 is in totaal € 835.000 besteed aan het project straatcoaches en gezinscoaches. Van dit bedrag is € 250.000 besteed aan
gezinscoaching. Aan het project rolmodellen is € 300.000 besteed.
PVV In hoeveel gevallen, liefst in percentage, bleek het beeldmateriaal van camerasurveillances (al dan niet mobiel) kwalitatief onvoldoende om te
dienen als bewijsmateriaal? Zijn deze camera's inmiddels vervangen?
Antwoord: De vaste en flexibel inzetbare camera's van politie Haaglanden, die in de gemeenschappelijke monitorcentrale worden uitgekeken,
zijn up to date en van een goede kwaliteit. Voor zover de beelden ervan niet ondersteunend of doorslaggevend kunnen zijn bij de bewijsvoering
ligt dat niet aan de techniek, maar aan het feit dat een dader bijvoorbeeld onvoldoende herkenbaar in beeld komt. Overigens is cameratoezicht niet
primair bedoeld om te komen tot bewijsvoering in strafzaken, maar om een bijdrage te leveren aan vergroting van de effectiviteit van de politieinzet.
PVV Hoeveel meldingen van overlast zijn er het afgelopen jaar binnengekomen over bedelaars en straatmuzikanten? Is er een beleid op touw gezet om
deze mensen te weren uit de (binnen)stad?
Antwoord: Meldingen van overlast over bedelaars en straatmuzikanten worden door Politie Haaglanden niet als aparte categorie bijgehouden. Er
is een categorie "overlast personen", met 6767 meldingen in 2011, die echter veel ruimer is. Een poging van het college in juni 2011 om bedelarij
via de APV te verbieden kon niet rekenen op een meerderheid in de Raad. Op basis van nieuwe signalen rond overlast, die zowel in ernst als
omvang toenemen, worden thans de mogelijkheden door het college bezien om met een aangepast voorstel te komen. Tegen overlast door
straatmuzikanten is er artikel 2.9 van de APV.
PVV Hoeveel horecagelegenheden hebben hun tent afgelopen jaar na een incident (geweld, drugs etc.) moeten sluiten?
Antwoord: In 2011 zijn veertien horecagelegenheden tijdelijke sluitingen opgelegd voor een termijn van 2 weken (1x), 3 maanden (1x), 6
maanden (11x) tot 1 jaar (1x). Geweldsincidenten waren daarvoor het vaakst de oorzaak en daarnaast het aantreffen van wapens, handel in drugs,
afwezigheid van de leidinggevende, overtreding van de sluitingstijden en illegaal gokken.
PVV Hoeveel overvallen hebben zich in 2011 voorgedaan? Hoelang duurde het gemiddeld totdat de politie arriveerde? Hoelang duurde het op zijn
laatst?
Antwoord: Er zijn in 2011 93 overvallen geweest tegenover 108 in 2010. Overvallen zijn voor Politie Haaglanden een melding van de hoogste
prioriteit. Doelstelling daarbij is om in 80% van de gevallen binnen 10 minuten aanwezig te zijn. In Den Haag ligt de aanrijtijd van de prioriteit 1
meldingen momenteel in ongeveer 87% van de gevallen binnen de 10 minuten. Overvallen worden in dit verband niet als aparte categorie
bijgehouden.
PVV Waar zijn in verhouding de lasten ten opzichte van de baten het meest uit balans, bij grote of kleine evenementen?
Antwoord: Omdat evenementen onderling sterk verschillen in opzet en dus begroting is hier geen eenduidige vergelijking te maken. In elk geval
is de gemeentelijke subsidie aan een aantal maxima gebonden: maximaal 30% van de begroting en maximaal € 250.000 per evenement. Voor de
evenementen die subsidie aanvragen uit de dit jaar gecreëerde reservering voor kleinschalige evenementen (gericht op vernieuwing en
doorontwikkeling) geldt een maximum van € 10.000.
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PVV Waarom vallen vormen van ontwikkelingshulp onder de noemer van Citymarketing, zoals 'Den Haag Vliegt voor AMREF'? In hoeverre hebben
deze vormen van marketing bijgedragen aan een verhoogde trots op de stad onder Haagse inwoners? Is daar meting naar gedaan?
Antwoord: Sinds enkele jaren ondersteunt de stad Den Haag, als internationale stad van Vrede en Recht, een periode lang een goed doel dat
gerelateerd is aan het thema vrede en recht. In 2009/2010 was dat War Child, in 2007/2008 het Rode Kruis en in 2005/2006 Unicef. Het College
van B&W heeft op 22 februari 2011 besloten dat vanaf september 2011 de stad een jaar lang AMREF Flying Doctors ondersteunt met AMREF’s
programma voor een opleidingsziekenhuis in Zuid-Soedan.
De stad Den Haag ondersteunt het opleidingsziekenhuis in Zuid-Soedan met vele fondsenwervende activiteiten. AMREF en de gemeente Den
Haag zullen o.a. bewoners, ondernemers, collega-ambtenaren en organisatoren mobiliseren om mee te doen aan dit goede doel. Den Haag wil op
deze manieren een concrete invulling geven aan de positionering van internationale stad van Vrede en Recht én haar inwoners actief betrekken bij
deze unieke positie in de wereld. Tevens zorgt het project voor een sterkere binding met de stad (‘we gaan met z’n allen voor een goed doel’) en
zorgt het voor samenwerking tussen vele partijen in de stad. De actie wordt begeleid door een werkgroep met daarin vertegenwoordigers van
AMREF en Bureau Citymarketing van de gemeente Den Haag. AMREF is verantwoordelijk voor de fondsenwervende acties en activiteiten in de
stad en het bijhouden van de website e.d. Bureau Citymarketing begeleidt mede de algemene communicatie en activeert haar (gemeentelijke)
netwerk. Er wordt dus vanuit de gemeente Den Haag geen beleid op ontwikkelingshulp ontwikkeld of uitgevoerd.
In de citymarketingvisie 2011-2015 zijn SMART-doelstellingen opgenomen voor de diverse onderdelen van het citymarketingbeleid. Het geheel
aan activiteiten en doelstellingen die vanuit citymarketing worden gestimuleerd en/of gerealiseerd moeten ervoor zorgen dat de positionering van
Den Haag als Internationale stad van Vrede en Recht wordt verbeterd. In de citymarketingvisie is ook een (sub)doelstelling opgenomen om de
stadstrots (of inwoners zich trots voelen om inwoner te zijn van de stad) te doen stijgen van 60% in 2009 naar 70% in 2015. Dit is niet specifiek
gekoppeld aan initiatieven als AMREF, maar moet in breder perspectief worden bezien. Met de citymarketingmonitor wordt de voortgang in het
bereiken van doelstellingen van citymarketing gemeten, dus ook in hoeverre de stadstrots stijgt. Over dergelijke resultaten en voortgang van
citymarketing wordt de raad jaarlijks geïnformeerd.
PVV Wat hebben de subsidies aan de drie grote films en Seinpost Den Haag voor positieve gevolgen gehad voor de Haagse economie. Graag
uitdrukken in cijfers.
Antwoord: In 2011 zijn geen subsidies toegekend aan film- en/of tv-projecten. Conform het collegebesluit Haags Filmbeleid worden
producenten wel breed gefaciliteerd bij hun productie. In dat licht is ten laste van het filmbudget een bedrag uitgegeven van € 900 aan
locatiescout Martin Cats t.b.v. de tv-productie Seinpost. Daarnaast is een bedrag van € 1.000 betaald aan de organisatie van een relatie-event
getiteld “Bollywood meets The Hague”. De premiere van de films Sonny Boy en Pizzamaffia waren in het eerste kwartaal van 2011. Beide films
hebben een subsidie ontvangen volgens de oude regeling in respectievelijk 2008 en 2009. Het belangrijkste doel van citymarketing blijft dat
mensen in Den Haag blijven en gaan wonen, ondernemen, investeren, studeren of recreëren en gebruik maken van de voorzieningen in de stad.
Het Haags filmbeleid is derhalve een instrument wat ingezet wordt met een bredere doelstelling dan alleen directe financiële spin-off. Daarnaast
zal ook de Hagenaar trotser worden op de stad. Betrokken en trotse Hagenaars zijn de beste ambassadeurs voor de stad, zij helpen om de stad
vitaal en economisch gezond te houden en spelen bij de beeldvorming over Den Haag een belangrijke rol door hun liefde voor de stad uit te
dragen. Afzonderlijke citymarketingonderdelen worden niet gemeten, het totale effect is van belang op bovengenoemde doelstelling.

53

PVV Hoeveel euro van de gemeente Den Haag is er in totaal uitgegeven aan ontwikkelingshulp, samenwerkingsverbanden en vriendschapsverbanden,
of via andere wegen - zoals Citymarketing - maar met hetzelfde doel? En hoeveel is er besteed aan noodhulp?
Antwoord: In het kader van het beleid rond de Herkomstlanden (Suriname, Curaçao, Aruba, Turkije en Marokko) is vanuit de dienst OCW een
bedrag van € 46.000,-- uitgegeven aan de ondersteuning van projecten.
PVV Via de jaarlijkse Haagse Stadsenquete geven bewoners het onderdeel: ‘vrij van zwerfvuil’ en ‘vegen door de gemeente in 2011 een 7,0. In 2010
was dit een 6,9. Het onderdeel ‘ophalen van huisvuil’ is beoordeeld met een 7,7. Over de afgelopen 3 jaar is dit cijfer stabiel. Vraag: hoe zijn deze
cijfers precies berekend, hoe is deze enquête tot stand gekomen?
Antwoord: De vragen in de stadsenquête worden opgesteld door de gemeente. De enquête zelf wordt uitgevoerd door een extern bureau en is een
combinatie van een online en een telefonische enquête op basis van een aselecte steekproef op persoonsniveau uit het GBA van de gemeente. Bij
bovenstaande vragen is de geënquêteerden specifiek gevraagd om een rapportcijfer te geven. Het cijfer dat in de stadsenquête wordt vermeld is
hier het gemiddelde van.
PVV Opvallend is dat er blijkbaar sprake van is van twee niveaus van straatreiniging (p.82 JV onder straatreiniging), ‘beeldkwaliteitsniveaus’
genoemd: Hofstadkwaliteit (A) is het hoogste niveau en geldt voor Binnenstad en Scheveningen Boulevard, en er is Residentiekwaliteit (B).
Vraag: waarom is er niet één niveau is voor de gehele stad?
Antwoord: Hofstadkwaliteit en Residentiekwaliteit komen voort uit de Kadernota Openbare Ruimte (RIS 107727). De (stedelijke) aard en
intensiteit van het gebruik van de openbare ruimte lopen uiteen. Daarom is een onderverdeling gemaakt in twee niveaus. De Binnenstad en
Scheveningen Boulevard zijn vanuit de Kadernota Openbare Ruimte aangewezen als gebied met Hofstadkwaliteit. Voor het overige gebied geldt
Residentiekwaliteit.
PVV Op p. 82 JV onder ‘Onderhoud bruggen, viaducten, tunnels’ staat dat een “Europese tunnelwetgeving’ een belangrijk aandachtspunt is bij de
toekomstige renovatie van de Koningstunnel. Vraag: wat zijn de precieze meerkosten n.a.v. deze Europese wetgeving, eenmalig en structureel?
Antwoord: De landelijke vertaling van deze wetgeving voor dergelijke stadstunnels is nog niet afgerond. Hierdoor zijn de precieze
werkzaamheden die nodig zijn om aan de wetgeving te voldoen nog niet vast te stellen. Zeker is wel dat de eenmalige aanpassing een zeer forse
investering zal vragen.
PVV “In 2011 was het aantal hulpaanvragen 247.287” (pag. 107 JV). Om hoeveel personen ging het hier?
Antwoord: Een burger kan één of meer hulpvragen hebben. Met 247.287 hulpvragen zijn ongeveer 80.000 burgers ondersteund.
PVV Wat houdt ‘de voorziening dienstvoertuigen’ in en het fiscale risico op pagina 116 van de jaarrekening?En hoeveel geld is hier naartoe gegaan?
Antwoord: Gebleken is dat de rittenadministratie voor sommige auto’s (Sport/Buitensport) onvoldoende onvoldoende was. Inmiddels zijn
maatregelen getroffen om dit te verbeteren. Op advies van het Fiscaal Advies Team is voor de oude situatie een voorziening getroffen.
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PVV Pagina 116 JR: “Er zijn 19.600 uur minder geleverd dan begroot.” Hoeveel uur werd er in de voorgaande jaren minder geleverd dan begroot en
hoeveel uur wordt er dan gemiddeld per jaar teveel begroot? Hoeveel uren zijn er in totaal begroot en hoe staan de minder begrote 19.600 uur
hierbij in verhouding (percentage).
Antwoord: In 2011 zijn er 19.600 minder uren geleverd dan begroot. Op een totaal van bijna 2,2 miljoen begrote / geïndiceerde uren is dit een
verschil van minder dan 1%. In vergelijking met voorgaande jaren is dit een klein verschil.Ter vergelijking; in 2010 is er nog 9% minder uren
geleverd dan begroot.
PVV Op pagina 117 JR staat de uitkomst programma-activiteiten. Wat is de reden dat de baten bij de post “Hulp bij het huishouden ouderen en
gehandicapten” veel hoger is uitgevallen dan begroot?
Antwoord: De realisatie van de eigen bijdrage voor Hulp bij het huishouden was in 2011 ruim € 2 mln. hoger dan begroot. Dit heeft twee
oorzaken:
1. Er is een stijgende lijn zichtbaar in de eigen bijdrage die het CAK oplegt. In de periode 2008 tot 2011 is de opgelegde eigen bijdrage jaarlijks
gemiddeld met 12% gestegen.
2. Voor het bepalen van de eigen bijdrage is de gemeente afhankelijk van informatie van het CAK. Tot 2010 was de informatievoorziening
gebrekkig, waardoor in 2010 een te lage eigen bijdrage is verantwoord. In 2011 is dit rechtgezet. De informatievoorziening van het CAK is in
2011 sterk verbeterd, waardoor de gemeente nu beter in staat is om te bepalen hoe hoog de eigen bijdrage is.
PVV Krachtwijken. Welke projecten zijn er in 2011 voortgezet zonder Rijksgeld? En welke met Rijksgeld? Wat zijn de directe gevolgen van deze
bestedingen?
Antwoord: Op dit moment zijn er nog geen business cases stopgezet omdat rijksmiddelen zijn stopgezet. Voor het programma Wijkaanpak zal
vooral het aflopen van ISV-middelen na 2015 een forse terugval in te besteden middelen betekenen. De directe gevolgen van bestedingen per
business case zijn weergegeven in de Voortgangsrapportage wijkaanpak die in het voorjaar aan de raad is toegezonden en besproken is in de
commissie samenleving van 5 april 2012. Afgezien van een klein aantal business cases dat in 2011 is gestopt of afgerond worden alle business
cases verder uitgevoerd. Voor een aantal daarvan geldt dat er ook rijksmiddelen ingezet worden om de uitvoering mogelijk te maken, maar er zijn
ook business cases die zonder rijksmiddelen worden uitgevoerd.
PVV In hoeverre is het onderzoek van het Sociaal-Cultureel Planbureau: Wonen, Wijken en Interventies, Krachtwijkenbeleid in perspectief
geïntegreerd in het beleid van 2011? Is er na deze publicatie iets gewijzigd? Zijn er projecten stopgezet?
Antwoord: Het college ziet in het rapport van het SCP de bevestiging dat wijkaanpak effecten zal hebben op de langere termijn. Dat geldt dus
ook voor de inzet van middelen (projecten/programma’s) in de wijkaanpak. Het college wijst erop dat het SCP onderzoek heeft gedaan naar de
periode tót 2008, juist het jaar waarin de wijkaanpak is begonnen.
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PVV (p.88 JV) In het concept-stedenbouwkundig plan voor Scheveningen-Havens zijn voor het Noordelijk Havenhoofd de groeimogelijkheden voor
de visserijsector uitgewerkt. Om de kadefaciliteiten en de openbare ruimte te verbeteren heeft de provincie Zuid-Holland een subsidie toegekend
in het kader van de Uitvoeringssubsidie Herstructurering Bedrijventerreinen. Met de visserijsector is een Uitvoeringsagenda opgesteld waarin
ambities op het gebied van duurzaamheid, ketenintegratie, een versmarkt en fishworld zijn opgenomen. Vraag: hoe groot is de subsidieverlening,
wat zijn de voorwaarden en bijzonderheden?
Antwoord: Dit betreft de herstructurering van Scheveningen 1e Haven e.o. i.h.k.v. de Uitvoeringssubsidie Herstructurering Bedrijventerreinen
(UHB) 1e tender 2012. De bedrijvenlocatie is opgenomen in het provinciaal Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Zuid-Holland 20092013, als prioritaire herstructureringslocatie. Het gaat om een bedrag van 1.300.000,- euro; 15% van de totale uitvoeringskosten van dit project.
De subsidie-aanvraag richt zich op twee onderdelen in het project met het doel de juiste vestigingsvoorwaarden te scheppen voor een goed
functionerende, moderne Eerste Haven in Scheveningen:
- uitbreiding en opwaardering van de kadefaciliteiten aan de zeezijde Eerste Haven (verbreding over tenminste 200 meter)
- herinrichting openbare ruimte Visafslagweg en kade Adriaan Maasplein.
Uitgangspunt is het scheppen van de juiste vestigingsvoorwaarden en het bieden van fysieke ruimte aan (nieuw) ondernemerschap.
Voorwaarden UHB, oa:
- projectorganisatie en projectadministratie; jaarlijkse voortgangsrapportages etc
- afrekening, vaststelling na afronding project.
- uitvoering conform aanvraag
- maximaal 1,3 mln, max 50%. Als het goedkoper dan 2,6 mln zou worden, dan lager bedrag.
- eerste gunning binnen 18 maanden na subsidieverlening (juli 2013). Afronding uiterlijk 7 jaar na beschikking (dus in januari 2019).
PVV De gemeente wil in de periode 2005-2020 een netto banengroei van 15.000 in Den Haag. In 2011 is de werkgelegenheid echter met ruim 1%
gekrompen. Ook de komende jaren zal het aantal banen onder druk staan, mede door krimp bij grote werkgevers als het Rijk en delen van de
telecomsector. Vraag: hoe denkt de gemeente dit ambitieuze plan te volbrengen in deze crisistijd?
Antwoord: Door inzet op banengroei bij andere pijlers van de Haagse economie. We zetten daarom in op acquisitie van internationale
(hoofd)kantoren van sterke clusters (energie, ict/telecom, financiele en zakelijke diensten), versterking van innovatieve sectoren (in het bijzonder
het Veiligheidscluster / The Hague Security Delta) en bevordering van toerisme. De Economische Visie Den Haag (RIS 181227), zoals door uw
raad vastgesteld in oktober 2011 vormt ons beleidskader. De vertaling daarvan naar een brede inzet op de economische ontwikkeling van de stad
hebben we gebundeld in het Actieprogramma Economische Visie 2012 (RIS 182112), waarover uw commissie eerder is geïnformeerd.
PVV Winkels. (p.89 JV) Op basis van het 2011 vastgestelde Actieprogramma Winkelstad is gewerkt aan de ambitie om de beste winkelstad van
Nederland te worden. Vraag:hoe meet je dat, welke indicatoren worden gebruikt?
Antwoord: Er is geen landelijke, vergelijkende meting tussen alle Nederlandse winkelsteden. Wel kan aan de hand van het
Koopstromenonderzoek het functioneren van Den Haag afgezet worden tegen de belangrijkste concurrentsteden. Hierbij gaat het o.a. om
waardering vanuit bezoekers, koopgedrag en omzetten. Dit onderzoek wordt ook gebruikt door retailexploitanten en
beleggers/ontwikkelaars/makelaars. In de Haagse Detailhandelmonitor worden de Haagse winkelgebieden op basis van 27 indicatoren
gebechmarkt. Hierbij gaat het o.a. om branchering, huurprijzen en leegstand.
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PVV In 2011 waren winkelstraatmanagers actief in diverse wijken in Den Haag. Vraag: hoeveel winkelmanagers zijn er in Den Haag en wat doen zij
precies? Wat kosten deze ambtenaren en wat leveren zij op?
Antwoord: Winkelstraatmanagers worden door de gemeente en door marktpartijen ingehuurd en zijn geen ambtenaren. Vanuit de gemeente
worden nu op 4 locaties winkelstraatmanagers ingezet: Paul Krugerlaan, Hobbemastraat/Hoefkade, Zeeheldenkwartier en Hofkwartier. In het
actieprogramma Den Haag Winkelstad is in bijlage 4 een Evaluatie winkelstraatmanagers opgenomen (RIS 179496a). Een winkelstraatmanager
met het gewenste functieniveau die 2 dagen in de week wordt ingezet, kost afhankelijk van het tarief circa € 50.000 tot € 65.000 per jaar.
In de evaluatie is ten aanzien van de taak van de winkelstraatmanager aangegeven, dat de inzet zowel een strategisch ( versterken van de
detailhandelssector en het creeren van werkgelegenheid\) als een tactische doel ( het ondersteunen van ondernemers met een langdurig resultaat)
dient.
PVV De uitvoering van de Horecavisie leidt tot vermindering van de regeldruk voor ondernemers, o.a. door het vernieuwde vergunningenstelsel en de
invoering van de zgn. ‘verlaatjes’. Ook worden de uitgangspunten van de Horecavisie nu concreet toegepast in bestemmingsplannen. Vraag: in
hoeverre hebben de maatregelen tot nu toe effect gehad?
Antwoord: Voor daghoreca waar geen alcohol wordt geschonken (bijv. ijssalons en koffieconcepten) geldt nu alleen een meldplicht. In 2010
waren er 43 meldingen, in 2011 waren dit er 70. In deze 113 situaties is de betreffende ondernemer dus een relatief lange en kostbare
vergunningprocedure bespaard gebleven. De burgemeester heeft de mogelijkheid om maximaal 4 collectieve verlaatjes in te stellen. Het eerste
collectieve verlaatje is ingesteld tijden Oudejaarsnacht 2010/2011. Horecagelegenheden in de categorie middelzwaar en zwaar kregen de
mogelijkheid tot 06.00 uur open te blijven, zonder dat hiervoor een nachtontheffing hoeft te worden aangevraagd. Omdat dit naar wens verlopen
is, is dit herhaald tijdens Oudejaarsnacht 2011/2012. De uitgangspunten van de Horecavisie worden nu stapsgewijs, bij nieuwe
bestemmingsplannen, toegepast. Het gebiedsgerichte beleid voor Centrum en Scheveningen wordt vertaald in de nieuwe bestemmingsplannen,
waarbij het uitgangspunt een kwalitatieve impuls is. Voor alle bestemmingsplannen is een nieuwe staat van horecacategorieën opgesteld, wat het
mogelijk maakt gebiedsgericht meer te sturen op het soort horeca. Op bepaalde locaties kan ruimte worden geboden voor lunchrooms en/of
restaurants, maar kan uitbreiding van café's en overige nachthoreca worden uitgesloten. Recent is u een voortgangsbericht gestuurd.
PVV Om Den Haag meer als zakenstad te profileren is in 2011 een businessmarketing-campagne gelanceerd. Onder de titel ‘The Hague Your New
City. Doing Business First Class’ zijn een brochure, een film en een website ontwikkeld. Vraag: wat zijn de kosten van dit project geweest gespecificeerd per onderdeel-, hoeveel bezoekers heeft de website gehad, hoe vaak is de film vertoond en door hoeveel mensen is de film
bekeken?
Antwoord: Voor de genoemde businessmarketingcampagne (ontwikkeling brochure, website, banners, powerpointpresentatie, promotiefilm
inclusief tekstredactie, vertaling, fotografie en beeldrechten, drukkosten) is in 2011 een bedrag besteed van € 62.900,-. Uitgangspunt is dat de
middelen voor iedereen rechtenvrij te gebruiken en te downloaden zijn van de website. Om deze reden is niet te monitoren hoe vaak ze worden
gebruikt. Er zijn nog geen gegevens beschikbaar over de bezoekcijfers van de website.
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PVV (p.119 JV) Om de kwaliteit van het taxivervoer binnen de gemeente Den Haag te verbeteren
zijn er 3 exclusieve kwaliteitstaxistandplaatsen gerealiseerd. Vraag: wat kosten deze standplaatsen per stuk?
Antwoord: De kosten voor de aanleg van de standplaatsen zijn (peildatum 14 mei 2012) als volgt:
- Centraal Station € 463.153
- Hofweg € 331.375
- Gevers Deijnootplein € 315.320
Deze kosten worden gedekt vanuit het Meerjaren Investeringsplan (MIP).
PVV Verkeersmaatregelen. (p.120 JV)De gemeente heeft als gevolg van de bezuinigingen minder verkeerslichten kunnen vervangen. Vraag: hoeveel
verkeerslichten zijn er niet vervangen en hoeveel geld is er bezuinigd? Hoeveel zou de geplande vervanging totaal kosten?
Antwoord: Gemiddeld worden er per begrotingsjaar 13 VRI’s vervangen, waarvan een deel (gemiddeld 5 op jaarbasis) voor rekening komt van
derden. In totaal zijn in 2011 vier VRI’s vervangen en is de vervanging van vijf VRI's in gang gezet. Deze komen in 2012 op straat. Ook is een
financiële bijdrage geleverd aan de realisatie van een rotonde in plaats van een VRI-geregelde kruising Plesmanweg-Nieuwe Parklaan
(DSO/2009.2081, RIS 165398). Tot slot zijn in 2011 twee VRI’s vervangen met gelden van derden. De bezuinigingen op beheer en vervanging
van VRI’s bedraagt voor 2011 ongeveer € 300.000. Vermeldenswaardig is dat vanaf 2012, naast de vijf reeds in 2011 in gang gezette
vervangingen, door middels van subsidiemiddelen het aantal vervangingen flink verhoogd zal worden.
PVV Dit jaar wordt het basisjaar van de topindicator klimaat aangepast. Dat leidt tot wijzigingen in de rapportage t.o.v.eerdere jaren. Dit vanwege een
nieuw CO2-model.Vraag: waarom een nieuw model? Wat was er mis met het oude model?
Antwoord: Sinds 2010 wordt er geen gebruik meer gemaakt van Carbase, het oude model. Er is overgestapt op het model CO2 scanner Den
Haag, ontwikkeld door DHV, aangezien dit model het effect van het klimaatbeleid van de Gemeente Den Haag beter weergeeft dan het model
Carmon/Carbase. Deze verbetering leidde tot een (fictieve) sprong in de CO2 emissies, welke door deze aanpassing wordt vereffend. Een
soortgelijke sprong bestaat nog door de ingebruikname van een verbeterd verkeersmodel.
PVV Bijdragen aan klimaatdoelen en duurzame energie. (p.140 JV)Er is een haalbaarheidsonderzoek naar een biomassacentrale gestart. Vraag: wat
heeft dit onderzoek gekost en door wie is het uitgevoerd?
Antwoord: Het onderzoek is nog niet afgerond. Op dit moment worden de totale kosten geraamd op € 45.930, -. Het onderzoek wordt uitgevoerd
door DHV.
PVV Milieueducatie. (p.140-141 JV)Vraag: Hoeveel heeft de gemeente precies uitgegeven aan lessen, projecten en natuurwerkwekendie verband
houden met milieu, natuur en duurzaamheid?
Antwoord: In totaal ruim 2.8 miljoen euro, dat is inclusief het beheer en onderhoud op de schooltuinen door Omnigroen (€ 1.6 mln euro).
PVV Milieubeleid en milieubeheer. (p.141 JV)Vraag: wat hebben de gemeentelijke voertuigen met ‘duurzame aandrijving’ precies gekost?
Antwoord: Iedere dienst heeft budget voor de benodigde voertuigen. Met het besluit om voertuigen op aardgas/elektrisch te laten rijden is het
budget niet opgehoogd.
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PVV 3.6 Duurzaamheid en milieuzorg. (p.165 JV)In 2011 zijn bij alle door het inkoopbureau begeleide aanbestedingen duurzaamheidscriteria
opgenomen. Vraag: hoeveel hebben deze duurzaamheidscriteria precies gekost, graag een specificatie. Indien specifieke cijfers niet mogelijk zijn,
graag een schatting.
Antwoord: Niet te kwantificeren. Aanbestedingen worden gedaan op basis van een programma van eisen en daarbij benoemde gunningscriteria.
Duurzaamheid en milieuzorg zijn hier een onderdeel van. Het is niet te kwantificeren wat de duurzaamheidscirteria precies gekost hebben omdat
deze onderdeel zijn van het geheel.
PVV Vraag: Op p. 166 JV wordt als voorbeeld van energiebesparende en milieumaatregelen genoemd: de vegetarische maaltijden die in de
bedrijfsrestaurants worden geserveerd. In hoeverre zijn deze maaltijden te kwalificeren als energiebesparend en/ of milieumaatregel? Hoe wordt
dat berekend en volgens welke maatstaven en criteria?
Antwoord: Het is geen energiebesparende / milieumaatregel maar het aanbieden van vegetarische voedingscomponenten in het bedrijfsrestaurant
draagt wel bij aan het milieu. De productie van vlees zorgt namelijk voor een onevenredige grote impact op het milieu (watergebruik,
landbouwgrond voor plantaardig voedsel en de uitstoot van schadelijke stoffen zoals ammoniak en CO2.
PVV Milieuzorg. (p.166 JV)Vraag: kunt u van de 6 genoemde voorbeelden die expliciet beogen de bedrijfsvoering op onderdelen te verduurzamen
aangeven wat ze gekost hebben of gaan kosten en wat de opbrengst is? Zowel eenmalig als structureel?
Antwoord:
Voorbeeld
Reductie CO2 emissie

Incidenteel
Voor 2011 nog niet bekend

Slimme Meters

Het project Slimme meters
wordt op dit moment afgerond.
Hierdoor zijn nog niet alle
kosten bekend. Er wordt gewerkt
aan een evaluatie van het project
slimme meters waarin de totale
kosten duidelijk worden.
Kosten waren geraamd op
€150.000, - (bron RIS159477)
- WKO & WP was een
onderdeel van een groter project
(ook vervanging GBS,
aanpassing archieven,
vervanging KM's)

Energielabels
Warmte koude stadhuis
(WKO en WP)

Structureel
Voor 2011 nog niet bekend.
Jaarlijks wisselen de kosten
verbonden aan compensatie in het
Klimaatfonds Den Haag. De
verwachting is dat deze jaarlijks
verder zullen afnemen.
Het project Slimme meters wordt
op dit moment afgerond. Hierdoor
zijn nog niet alle kosten exact
bekend. Naar schatting zijn de
structurele kosten rond de €
35.000, - per jaar.

Opbrengst
NVT

NVT,

NVT

- besparing 45.000 structureel. De
energiekosten zijn indicatief
bepaald obv studie Valstar Simonis

- 175 ton CO2-reductie. Deze
reductie zijn eveneens
indicatief bepaald obv studie
Valstar Simonis

Het project Slimme meters
wordt op dit moment
afgerond. Naar schatting zijn
de opbrengsten € 165.000,- op
jaarbasis.
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- investeringen van het
WKO/WP deel van het project
zijn indicatief 950.000 1.000.000 Euro (excl BTW)
- energiekosten en CO2 reductie
is tijdens projectfase niet
bepaald omdat werkzaamheden
vooral bedoeld zijn om de
bodeminstallatie in balans te
krijgen en te houden (om het
systeem dus te kunnen blijven
exploiteren)
Aanbesteding zonneenergie

- 530.000,- Dit bedrag is
maximaal beschikbare bedrag
voor plaatsing PV. Het ziet
er naar uit dat dit geheel
benodigd is voor het stadhuis
- kosten omvatten ook
bouwkundige aanpassing
dakconstructie
- investeringen omvatten
begeleiding G&I, bouwkundigewerkzaamheden, ontwerp,
advies, studie etc.
- alle bedragen excl. BTW

Ca 4.500,-

- 26 ton CO2 besparing. De
besparing (€ en CO2) is
indicatief, bepaald obv
kengetallen en huidige kennis
mbt het voor PV beschikbare
dakoppervlakte

Aanbesteding energie
efficiënte verlichting

De uitvoering start binnenkort
- huidige installatie is aan einde
economische levensduur (15 jr)
- investeringen belopen ca
800.000,- en omvatten
begeleiding G&I, bouwkundigewerkzaamheden, ontwerp,
advies, studie etc.
- alle bedragen excl. BTW

Besparing 35.000 op jaarbasis

CO2-reductie 200 ton per jaar

Excl. BTW, incl. begeleiding G&I , onvoorzien, BK-werkzaamheden, ontwerp
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PVV Reserve Verslavingszorg, pag. 120 JR: Door vergunningsproblemen kan LIMOR pas verhuizen in 2013 naar de locatie op de Leyweg. Hebben
deze vergunningsproblemen en de vertraging ook geleid tot extra of onvoorziene kosten voor de gemeente? Zo nee, verwacht u dat dit nog wel tot
extra kosten zal gaan leiden?
Antwoord: Neen, er worden geen extra kosten voor de gemeente verwacht.
PVV Op pagina 120 JR staat de uitkomst programma-activiteiten. Hoe kan het dat de baten op de post “Voorzieningen voor vrouwen in noodsituaties”
op -103 zijn uitgekomen terwijl er 0 begroot was?
Antwoord: Dit bedrag van € 103.000 betreft een teruggave van subsidie van een instelling. Aangezien deze subsidie door de gemeente is
gefinancierd uit een Rijksbijdrage zijn zowel de lasten als de baten gecorrigeerd. Hierdoor kan dit budget in een later stadium weer besteed
worden aan het doel waarvoor het beschikbaar is gesteld en wordt het resultaat niet beïnvloed.
SP

jaarrekening 2.21 programma Citymarketing en Internationale stad. Wat zijn de lasten en baten over 2011 van P21 050.0.05 Verbetering van
marketing en promotie van Den Haag?
Antwoord: De productenraming 2011-2014 is gedurende het jaar aangepast met het raadsvoorstel inzake de technische ombouw betreffende de
producten van DSO (RIS 180057). De lasten en baten van dit programma werden tot en met de vaststelling van de Productenraming 2011-2014
onderverdeeld in tactische doelen. De indeling van deze tactische doelen is verlaten en herverdeeld naar de nieuwe begrotingsproducten van dit
programma. Dit geldt voor P21 050.0.05\15\25. De lasten en baten hiervan zijn nu vastgelegd op 310.4.03 Toerisme, Evenementen en Binnenstad
en 310.5.01 Citymarketing. Bij de verslaglegging in de jaarrekening is nieuwe indeling van de begrotingsproducten gehanteerd zoals door de raad
vastgesteld op 14 april 2011 (RIS 180057).

SP

jaarrekening 2.21 programma Citymarketing en Internationale stad. Idem over P21 050.0.15 meer bezoekers en (verblijfs- en zakelijk) toerisme?
Antwoord: De productenraming 2011-2014 is gedurende het jaar aangepast met het raadsvoorstel inzake de technische ombouw betreffende de
producten van DSO (RIS 180057). De lasten en baten van dit programma werden tot en met de vaststelling van de Productenraming 2011-2014
onderverdeeld in tactische doelen. De indeling van deze tactische doelen is verlaten en herverdeeld naar de nieuwe begrotingsproducten van dit
programma. Dit geldt voor P21 050.0.05\15\25. De lasten en baten hiervan zijn nu vastgelegd op 310.4.03 Toerisme, Evenementen en Binnenstad
en 310.5.01 Citymarketing. Bij de verslaglegging in de jaarrekening is nieuwe indeling van de begrotingsproducten gehanteerd zoals door de raad
vastgesteld op 14 april 2011 (RIS 180057).

SP

jaarrekening 2.21 programma Citymarketing en Internationale stad. Idem over P21 050.0.25 Versterking internationale karakter van Den Haag?
Antwoord: De productenraming 2011-2014 is gedurende het jaar aangepast met het raadsvoorstel inzake de technische ombouw betreffende de
producten van DSO (RIS 180057). De lasten en baten van dit programma werden tot en met de vaststelling van de Productenraming 2011-2014
onderverdeeld in tactische doelen. De indeling van deze tactische doelen is verlaten en herverdeeld naar de nieuwe begrotingsproducten van dit
programma. Dit geldt voor P21 050.0.05\15\25. De lasten en baten hiervan zijn nu vastgelegd op 310.4.03 Toerisme, Evenementen en Binnenstad
en 310.5.01 Citymarketing. Bij de verslaglegging in de jaarrekening is nieuwe indeling van de begrotingsproducten gehanteerd zoals door de raad
vastgesteld op 14 april 2011 (RIS 180057).
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SP

jaarrekening 2.21 programma Citymarketing en Internationale stad. Hoe verhoudt zich het ontbreken van deze cijfers tot het op pagina 165
genoemde onderzoek naar effectiviteit en efficiency van citymarketing?
Antwoord: Het doelmatigheidsonderzoek was gericht op de inhoud van citymarketing en de aanbevelingen hebben hun weerslag gevonden in de
Citymarketingvisie zoals die in 2011 door uw raad is vastgesteld. Er is geen directe relatie tussen de technische ombouw van de productenraming
zoals in bovenstaande antwoorden is toegelicht en de aanbevelingen in het doelmatigheidsonderzoek (dmo) over citymarketing zoals dat in 2011
is uitgebracht. De begroting en realisatie van het citymarketingbeleid zijn niet meer zijn vastgelegd op tactisch doel P21 050.0.05 maar op het
begrotingsproduct 310.5.01 Citymarketing.

SP

Jaarverslag Welk bedrag is er totaal tot 31 december 2011 uitgegeven aan de ambitie om culturele hoofdstad 2018 te worden?
Antwoord: Voor Den Haag 2018 is met ingang van 2009 een totaal budget beschikbaar gesteld van € 2.000.000. Hiervan is in 2009 € 488.465
uitgegeven, in 2010 € 251.132 en in 2011 € 850.000. In totaal dus € 1.589.597, waarmee voor 2012 nog € 410.403 van het oorspronkelijke budget
van € 2.000.000 resteert.

SP

Jaarverslag Hoe groot is de totale financiële reservering voor het Dans- en Muziekcentrum Spuiplein?
Antwoord: Er is een structurele dekking van € 3,7 miljoen voor kapitaallasten in de begroting voor het project Dans- en Muziekcentrum
Spuiplein. Dit bedrag kan dekking bieden aan een investering van € 57 miljoen op basis van 40 jaar afschrijven. Voorts is er een incidentele
dekking van € 17,5 miljoen in de reserve grote projecten.

SP

2.23 programma overige beleidsvoornemens. Waar was/is de post onvoorziene uitgaven voor eventuele calamiteiten voor bestemd? Waarom is
deze post niet ingezet voor onvoorziene uitgaven als afwaardering grondopbrengsten, stijgend gebruik sociale uitkeringen etc.? Waarom wordt
deze post gezien als vrijgevallen en niet als reserve in stand gehouden? Waarom wordt dit vrijgevallen bedrag niet verschoven naar het
weerstandsvermogen?
Antwoord: De post onvoorziene uitgaven is voor zaken die vooraf niet voorzien kunnen worden. Deze post is niet ingezet, omdat de gemeente
begrotingsregels hanteert waarbij financiële tegenvallers eerst binnen een programma worden opgevangen. Daarna komt mogelijk de post
onvoorzien pas in beeld. De post onvoorzien is geen reserve, maar een structurele begrotingspost. Het is wettelijk verplicht om een post
onvoorzien in de begroting te hebben. De post is voor 2012 weer aanwezig. Het vrijgevallen bedrag van 2011 wordt via het jaarrekeningresultaat
toegevoegd aan de algemene reserve (onderdeel van het weerstandsvermogen). Via de risicoberekening van de algemene reserve bij de
voorjaarsnota zal blijken wat de benodigde hoogte van de algemene reserve moet zijn.

SP

4.3 Weerstandsvermogen. Waarom is bij nieuwe risico’s de kans in procenten niet ingevuld? Hoe hoog wordt dit risico geschat?
Antwoord: Van twee van de zeven risico’s is het percentage op pm gezet, omdat bij de oplevering van de jaarstukken nog geen juiste inschatting
van de kans gegeven kon worden. Bij de voorjaarsnota is een berekening van de algemene reserve door middel van het risicocumulatiemodel
gemaakt. Hier zitten geen pm’en meer bij.

SP

Weerstandsvermogen. Waaruit hebben de voorbereidingen bestaan die investeringen in de toekomst mogelijk moeten maken onder het kopje
onderhoud zeehavens? Over welke bedragen hebben we het hierbij? Waarom valt/viel dit niet onder de reservering die gedaan is voor
ontwikkeling zeezeilhaven?
Antwoord: Dit betroffen investeringen in de voorzieningen in de haven om het kwaliteitsniveau van de haven te verhogen en aan te laten sluiten
op de toekomstige planontwikkelingen. Voor 2011 betrof dit ca. € 300.000. De investeringen zijn over de gehele haven gedaan en stonden niet
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direct in relatie met de ontwikkeling van de zeezeilhaven in de derde haven.
SP

Jaarverslag Waarom staat er onder het kopje op pagina 83 van het jaarverslag: “Afvalverwijdering en kwijtschelding van de afvalstoffenheffing”
terwijl er niets over het kwijtschelden in de bijbehorende tekst is opgenomen?
Antwoord: Gezien de grote samenhang tussen beide begrotingsproducten worden deze in de toelichting samengenomen. Met betrekking tot de
kwijtschelding van de afvalstoffenheffing waren in het kader van de jaarrekening geen bijzonderheden te melden.

SP

Jaarverslag Hoeveel zou er meer uitgegeven moeten worden aan het onderhoud van de openbare ruimte als de buurtservice medewerkers 130%
van het minimumloon zouden verdienen?
Antwoord: De buurtserviceteams bestaan uit vaste krachten en leerwerkbanen. Leerwerkbanen zijn banen met behoud van de uitkering.
Verhoging van de loonkosten van de groep vaste krachten (de medewerkers openbare ruimte en verkeersregelaars) naar 130% van het
minimumloon kost extra afgerond € 700.000 per jaar. Dit is overigens niet aan de orde.

SP

4.8 Investeringen. Kan uit het feit dat de gereserveerde middelen voor het BC Zuiderpark (€ 40.500.000) zijn vrijgevallen en opgenomen zijn in
het MIP worden opgemaakt dat de plannen voor het realiseren van een topsportlocatie van de baan zijn? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Nee, het opnemen van de middelen in het MIP is een technische handeling om de investering in de Sportcampus Zuiderpark volgens
de boekhoudkundige regels op een juiste wijze in de administratie te verwerken.

SP

Jaarverslag. Wil het college de begroting en verantwoording over 2011 aangaande de jongerenambassadeurs aan de raad doen toekomen?
Antwoord: Alle betrokken informatie is eerder ter inzage gelegd voor de raad

SP

Jaarverslag Het aandeel vrijwilligers in de gemeente was in 2011 21%. Doel van de Haagse Participatiemaatschappij is dit aandeel te verhogen
naar 25%. Kan het college een uitputtende opsomming geven (over alle portefeuilles) van de inzet die van vrijwilligers word gevraagd? Acht het
college een stijging van het aantal vrijwilligers met 4% afdoende om de gevraagde inzet te dekken? Graag een toelichting.
Antwoord: Er is geen uitputtende opsomming te geven over alle portefeuilles van de inzet van vrijwilliger, omdat het college niet per portefeuille
vraagt om meer vrijwilligers. Het college wil Hagenaars de ruimte geven om zich in het algemeen voor een ander of de stad in te zetten. Het
college doet dat door het wegnemen van drempels, ondersteuning en het stimuleren van Hagenaars om zich vrijwillig in te zetten. Met deze
maatregelen acht het college de stijging binnen de gegeven termijn realistisch en haalbaar.

SP

Jaarverslag Zijn er activiteiten in het welzijnswerk, die voorheen op begeleiding van een beroepskracht konden rekenen, gestopt doordat deze
begeleiding weg viel?
Antwoord: Voor alle activiteiten die voorheen door beroepskrachten werden uitgevoerd, zijn in 2011 alternatieven gevonden.
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SP

Jaarverslag Wat was de verhouding HH1 en HH2 in de jaren 2007, 2008, 2009 en 2010?
Antwoord:
Jaar
2011
2010
2009
2008*
2007*

HH1
66.8%
62.5%
58.6%
35%
20%

HH2
33.2%
37.5%
41.4%
65%
80%

* Vanwege vervuilde bestanden van het zorgkantoor en de aanbieders van HH betreffen de jaren 2007 en 2008 schattingen. Deze verhoudingen
komen wel overeen met het landelijke beeld waarbij sinds de invoering van de Wmo een forse verschuiving van HH2 naar HH1 heeft
plaatsgevonden. Een reden hiervoor is dat met de Wmo de gemeente verantwoordelijk is voor de te stellen indicatie terwijl voorheen de
zorgaanbieder dat deed.
SP

Jaarverslag Welk percentage van de gebruikers van HH1 en HH2 zijn van allochtone afkomst?
Antwoord: Dit is niet bekend, want wordt niet geregistreerd.

SP

Jaarverslag Is bekend hoeveel personen die gebruik maken van de WMO de Nederlandse taal niet of onvoldoende spreken?
Antwoord: Dit is niet bekend, want wordt niet geregistreerd.

SP

Jaarverslag Zijn bij de onderzoeken naar de tevredenheid over de WMO ook cliënten naar hun opvatting gevraagd in andere talen dan het
Nederlands?
Antwoord: Nee, de onderzoeken naar de tevredenheid vinden plaats op basis van een a selecte steekproef. In de Wmo zijn voldoende
mogelijkheden om ondersteuning te krijgen bij het invullen van enquêtes o.a. bij het niet/onvoldoende machtig zijn van de Nederlandse taal.

SP

Jaarverslag Wat waren de belangrijkste redenen op basis waarvan een aanvraag voor leerlingenvervoer in 204 gevallen is afgewezen?
Antwoord: De belangrijkste redenen op basis waarvan een aanvraag voor leerlingenvervoer is afgewezen, zijn:
* het niet voldoen aan het kilometergrens-criterium (de grens is gesteld op 6 km);
* een afwijkend CvB-advies (dat wil zeggen dat de CvB bijvoorbeeld openbaar vervoer met begeleiding adviseert, terwijl de ouder aangepast
vervoer aanvraagt);
* dat er een dichter bijgelegen school aanwezig is waar hetzelfde onderwijs kan worden gevolgd;
* dat de leerling niet gehandicapt is in de zin van de verordening;
* dat uit een incidenteel GGD-onderzoek een ander advies volgt.
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SP

Jaarrekening. 2.18 programma Wonen. Hoeveel matches heeft de kantorenloods tot stand gebracht tussen ruimteaanbieders en ruimtevragers?
Antwoord: De kantorenloods enthousiasmeert en faciliteert marktpartijen om te komen tot transformatie van leegstaande kantoren. Veel
initiatiefnemers hebben verzocht om een gesprek of informatie, ook via de gemeentelijke website “ikbouwindenhaag.nl”. Veelal is dit investeren
in toekomstige transformaties. De huidige marktsituatie kent in veel gevallen een overwaardering van kantoorpanden. Deze (te) hoge
boekwaarden maken transformatie op korte termijn vaak onhaalbaar. Gezien de recente ontwikkelingen in de kantorenmarkt waarbij huurprijs en
boekwaarde onder druk staan, wordt er op redelijke termijn beweging in de markt verwacht. De transformatiekansen nemen hierdoor toe. Toch
zijn er inmiddels positieve resultaten bereikt. Een transformatieproces is doorgaans meerjarig, maar op minimaal 25 locaties is een match tot
stand gebracht en is of wordt (mogelijk) getransformeerd. Overigens geldt dat naast de directe ‘matching’ ook via netwerkbijeenkomsten
marktpartijen door de kantorenloods tot elkaar worden gebracht, waarbij het directe resultaat niet altijd meetbaar is. Een ander voorbeeld van
matching is dat de kantorenloods periodiek studenten Bouwkunde bij afstudeeropdrachten ihkv kantoortransformatie begeleidt; die op hun beurt
weer in samenwerking met eigenaren tot resultaten komen.

SP

Jaarrekening. 2.18 programma Wonen. Op welke wijze ‘loodst’ de kantorenloods partijen door de gemeentelijke organisatie, procedures en
regelingen? Wat zijn hierbij voorbeelden van behaalde resultaten?
Antwoord: Bij transformatie is het belangrijk dat initiatiefnemers snel duidelijkheid hebben over de haalbaarheid van de transformatie plannen.
Per 1 april 2012 is een nieuw Bouwbesluit van kracht, waarin met name voor kantoortransformatie wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van
het daarvoor geldende Bouwbesluit. Initiatiefnemers zijn vaak onvoldoende op de hoogte van de geldende regelgeving, hetgeen een belemmering
kan zijn. De kantorenloods informeert initiatiefnemers over de te volgen procedures en brengt deze eventueel ook in rechtstreeks contact met
bijvoorbeeld een projectinspecteur om specifieke vragen beantwoord te krijgen. Dit is “maatwerk” en afhankelijk van de vraag. Een voorbeeld
hiervan is een Belgische initiatiefnemer die haar eerste project in Nederland wilde realiseren dmv transformatie aan de Eisenhowerlaan. De
kantorenloods heeft hiervoor een aantal gesprekken gearrangeerd met projectinspecteur en Brandweer. Inmiddels heeft dit geleid tot een aanvraag
omgevingsvergunning.

SP

Jaarrekening. 2.18 programma Wonen. Hoeveel gesprekken zijn inmiddels door de gemeentelijke accountmanager van DSO gevoerd met
beleggers van leegstaande panden groter dan 2000 m²? Weke conclusies zijn hieruit te trekken? Welke resultaten zijn behaald?
Antwoord: Voor ongeveer 50 leegstaande kantoorpanden groter dan 2000 m² zijn gesprekken gevoerd.
Voor het geval de belegger in het buitenland zit worden de gesprekken met betrokken makelaars/managers gevoerd. Overigens hebben de
gesprekken niet altijd het karakter van een leegstandsgesprek met standaardvragen. Leegstandsgesprekken voeren is maatwerk. Veel beleggers
hebben meerdere panden en zitten in meerdere trajecten met de gemeente (renovatie, verduurzaming, gebiedsontwikkeling).
Uit de leegstandsgesprekken volgt enig inzicht in de financiële situatie en andere problemen waar eigenaren mee kampen. De financiële situatie
van veel kantorenportefeuilles is niet rooskleurig. De titel “too big to fall” wordt door de vakpers in dit kader nogal eens aangehaald. Dit betekent
dat transformatie, als dit al een optie is, in praktisch/financiële zin veelal niet mogelijk blijkt. Ook blijkt welke beleggers niet zelf tot
transformatie zullen overgaan. Beleggen in kantoren is core business en een getransformeerd kantoorpand met andere bestemming past niet in de
portefeuille van veel beleggers. Dit betekent dat een potentieel te transformeren kantoorpand wordt verkocht. Bij deze beleggers is matchmaking
extra van belang. Een voorbeeld van direct resultaat is de oprichting van Stichting Maanhaven in de omgeving van KPN op de Binckhorst. In
deze Stichting zijn de kantoorbeleggers met elkaars ‘buren’ in contact gebracht om gezamenlijk kansen voor tranformatie en gebiedsversterking
te benutten.
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SP

Jaarrekening. 2.18 programma Wonen. Wat zijn de resultaten van de pilot om mensen met een urgentieverklaring eerder aan een eigen huis te
helpen? (pagina 127)
Antwoord: Gedurende de looptijd van het experiment (1 april - 1 oktober 2011) hebben in totaal 91 gezinnen in de opvang gezetten. Hiervan zijn
41 gezinnen via deze regeling vertrokken uit de noodopvang. Zij hebben gemiddeld 140 dagen in de opvang gezeten. Niet alle huishoudens
hebben een urgentie aangevraagd. 7 huishoudens hebben op eigen kracht een woning gevonden of zijn met onbekende bestemming vertrokken.
Gezinnen hebben gemiddeld een maand korter in de opvang gezeten en de wachtlijst is gereduceerd. De pilot is inmiddels omgezet in regulier
beleid.

SP

Jaarrekening. 2.18 programma Wonen. Waarom zijn bij deze pilot gezinnen met kinderen niet ‘rechthebbend’? Op welke manier wordt voor deze
groep - door de gemeente gekwalificeerd als niet zo zelfredzaam – een oplossing geboden voor de problemen? Over hoeveel gezinnen hebben we
het hierbij? Hoeveel plekken tussenvoorziening en begeleid wonen zijn er beschikbaar voor deze groep (pagina 127)?
Antwoord: Niet rechthebbende gezinnen zijn gezinnen zonder verblijfsvergunning die de gemeente formeel niet mag opvangen maar vanuit het
beleid ‘geen kind op straat’ toch een vorm van opvang moet bieden. Gezinnen die gekwalificeerd worden als ‘niet zo zelfredzaam’ hebben een
vorm van begeleiding nodig omdat hun problematiek complexer is dan alleen huisvesting. Het precieze aantal kwetsbare gezinnen met kinderen
is onbekend. Deze gezinnen kunnen eventueel terecht bij de Kessler Stichting. Vanuit het beleid ’geen kind op straat in Den Haag’ wordt gewerkt
aan de mogelijkheid voor het creëren van een tussenvoorziening. Daarnaast wordt ingezet om versterking van preventie via bijv. het project
‘verminderen huisuitzetting’ en de pilot Haagse geïntegreerde dienstverlening.

SP

Jaarrekening.2.19 programma Ruimtelijke Ordening en gebiedsontwikkeling. Wanneer en door wie is besloten dat ‘Transvaal en Regentesse-Zuid
hét multiculturele hart van de Haagse regio’ wordt? Is naar mening van het College Chinatown een positief voorbeeld van een specifieke culturele
benadering? Zo ja, kunt u de kansen en bedreigingen van zo’n specifieke benadering op een rijtje zetten? Idem voor Transvaal en RegentesseZuid?
Antwoord: Dat ‘Transvaal en Regentesse-Zuid hét multiculturele hart van de Haagse regio wordt’ is niet besloten, maar kan worden gelezen als
het resultaat dat kan worden verwacht als de voorstellen uit het door de raad masterplan worden gerealiseerd.
Chinatown is vooral een positief voorbeeld van een economische city-marketing benadering voor enkele straten in de binnenstad; in het
masterplan Transvaal en Regentesse-Zuid gaat het om een integrale gebiedsontwikkeling, waarbij naast versterking van de economische
structuur, ook onder meer herstructurering van de woningbouw en sociale doelstellingen aan de orde zijn. De twee zijn niet vergelijkbaar.

SP

Jaarrekening.2.19 programma Ruimtelijke Ordening en gebiedsontwikkeling. Hoe verhoudt zich de positionering van Regentesse-Zuid als
‘multicultureel hart’ tot ‘een eigentijds centrum stedelijk woonmilieu met sterke creatieve bedrijvigheid rond de energie-Centrale en het wijk- en
sportpark ‘De Verademing’?
Antwoord: Transvaal wordt gepositioneerd als het "multiculturele hart" van de stad. Regentesse Zuid is de schakel tussen de wereldwijken
Transvaal en Schilderswijk, het meer progressieve en het creatieve Regentesse en Zeeheldenkwartier, en de Binnenstad.
In de positioneringsstrategie die op 31 mei 2012 is vastgesteld met het projectdocument wordt Regentesse Zuid omschreven als:
“Regentesse Zuid, een plek, dicht bij de binnenstad met een uniek industrieel karakter waar wonen, werken, sporten, ontspannen en cultuur
samenkomen. Een plek met aantrekkingskracht op diverse stedelingen die de combinatie van deze kwaliteiten herkennen, waarderen en benutten
als nieuwe stap in hun woon- en/of maatschappelijke carrière en voor het onderstrepen van de eigen identiteit.”
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SP

Jaarrekening.2.19 programma Ruimtelijke Ordening en gebiedsontwikkeling. Hoe staat het met de gedane belofte een voorlichtingsmoment te
beleggen over het veiligheidsrisico rond de gasleiding in Schilderwijk?
Antwoord: De algemene voorlichting over de externe veiligheid is een stedelijk programma en is in uitvoering.
In de specifieke situatie van de Haagse markt zijn de marktkooplieden afzonderlijk geïnformeerd over de gasleiding die direct langs de markt is
gelegen. Volgens planning zal de Gasunie in het 1e kwartaal van 2013 voor haar rekening en risico deze gasleiding gaan afdekken met kunststaf
platen.

SP

Jaarrekening.2.19 programma Ruimtelijke Ordening en gebiedsontwikkeling. Hoe staat het met de vervanging van de zogenaamde garantiekaart
In Den Haag Zuidwest? Is inmiddels duidelijk welke blokken blijven staan, welke blokken binnen welke termijn worden gesloopt? Op welk wijze
zijn/worden bewoners hierover geïnformeerd?
Antwoord: Door de daling van de vraag naar koopwoningen en de grote onzekerheid over de ontwikkeling van woningmarkt, is besloten de
garantiekaart, die een lange termijn doorkijk gaf en daardoor snel zijn actualiteit verliest, te vervangen door een vernieuwingskaart per wijk met
een overzicht van de vernieuwingsplannen voor uitsluitend de komende drie jaren. Op deze kaarten staat voor welke complexen de corporaties de
komende drie jaar vernieuwings- of onderzoeksplannen hebben. Tevens bieden deze kaarten, in de vorm van de A4 flyer, een overzicht van de
belangrijkste nieuwe voorzieningen per wijk. De flyers zijn in overleg met de gezamenlijke wijkorganisaties ontwikkeld. De vier flyers met de
titels ‘Wonen in Bouwlust’, ‘Wonen in Vrederust’, ‘Wonen in Morgenstond’ en ‘Wonen in Moerwijk’ zijn juni 2011 per wijk huis aan huis
bezorgd. Tevens is in de krant en de website Leefruim.nl ruime aandacht aan de kaarten besteed.

SP

Jaarrekening.2.19 programma Ruimtelijke Ordening en gebiedsontwikkeling. Hoe staat het met het project geothermie? Hoeveel aansluitingen
worden/zijn naar verwachting in 2012 gerealiseerd?
Antwoord: Eind 2011 waren 284 nieuwbouwwoningen aangesloten. Daar komen 2012 geen woningen meer bij. Groei van het aantal aangesloten
woningen wordt weer verwacht vanaf begin 2013.
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SP

Jaarrekening.2.19 programma Ruimtelijke Ordening en gebiedsontwikkeling. Welke aantallen omzetten van een recht van erfpacht naar vol
eigendom (verkoop bloot eigendom) zijn per wijk behaald?
Antwoord: In de eerste maanden van 2011 zijn die verzoeken afgewikkeld, die ten gevolge van de aangekondigde beleidswijziging met
betrekking tot de hoogte van de koopsom waren aangehouden (ca. 300). Vanaf medio 2011 is gestart met het opnieuw uitbrengen van een
concreet aanbod in de wijken Vogelwijk, Wateringse Veld, Marlot, Vruchtenbuurt, Bloemenbuurt en Leidscheveen, waarbij voor elk perceel
afzonderlijk de nieuwe koopsom ten gevolge van de beleidswijziging is opgenomen. De overige buurten w.o. Belgisch Park en Houtwijk volgen
in de loop van 2012.
Aangeboden in
2011

Acceptaties in
reactietermijn van 3
maanden

Vogelwijk
Wateringse Veld
Bohemen
Leidscheveen
Marlot
Vruchtenbuurt
Bloemenbuurt

650
2750

Totaal

3400

90
160

Percentage

Aangeboden
1e kwartaal 2012
14%
6%
17
222
159
210
241

250

7,4%

849

De resultaten tot nu toe zijn gunstiger dan bij de eerste aanbieding tegen een hoger bedrag. Zo bedraagt het acceptatiepercentage in de Vogelwijk
ca. 15% daar waar deze in de vorige periode uitkwam op ca. 10%. In Wateringse Veld is sprake van een toename tot 6% (eerder 1,5%).
SP

4.7 Verbonden partijen. Kan de financiële Meerjaren Prognose van WOM. Stationsbuurt Oude Centrum voor raadsleden ter inzage worden
gelegd? Kan er inzicht verkregen worden over het meerjarenonderhoudsprogramma 2018? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: De directie van de Wijkontwikkelingsmaatschappij Stationsbuurt Oude Centrum is gaarne bereid om de financiële Meerjaren
Prognose aan raadsleden ter inzage te geven. Het Meerjarenonderhoudsprogramma, gericht op het wegwerken van achterstallig onderhoud is zo
goed als voltooid (nog 1 project verkeerd in de afrondende fase). Tot 2018 is er vervolgens sprake van planmatig regulier onderhoud.

SP

Jaarverslag In hoeveel gevallen was er in 2011 sprake van inburgeringstraject zonder dat er sprake van een verplichting was?
Antwoord: In 2011 zijn 3109 inburgeraars vrijwillig gestart met een inburgeringstraject zonder enige vorm van verplichting.

SP

Jaarverslag Met welk aantal zal het aantal inburgeraars naar verwachting afnemen als de vrijwillige trajecten niet meer bestaan?
Antwoord: de verwachting is dat er in 2013 zo’n 1500 nieuwkomers verplicht zullen moeten inburgeren. Daarmee neemt het aantal inburgeraars
ten opzichte van 2011 af met 5000 trajecten.
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SP

Jaarverslag Hoeveel geld vraagt de gemeente aan het rijk op basis van de IAU? In hoeverre kan de gemeente rekenen op een bijdrage op basis van
de IAU en wanneer is hierover uitsluitsel te geven?
Antwoord: De gemeente kan naar verwachting worden gecompenseerd tot een bedrag van € 17 mln. Het Rijk neemt hier in het najaar een besluit
over.

SP

4.8 Investeringen. Waarom wordt onderhoud van kantoorverzamelgebouwen versoberd terwijl er een onderbesteding is van ruim € 2 mln.? Wat
doet dit met de beloofde aanpak van de Schilde?
Antwoord: Versobering gaat over structurele bezuinigingen op de interne dienstverlening (IDC heeft een taakstelling van € 11,3 mln). Dit staat
los van een incidenteel overschot. In 2011 heeft het IDC incidenteel ongeveer € 2 mln minder uitgegeven aan het onderhoud van
kantoorverzamelgebouwen. Dit heeft twee redenen. Allereerst heeft in 2011 een herfasering van de investeringen plaatsgevonden a.g.v. het
kritisch bekijken van de geplande investeringen in 2011. Hierbij is een afweging gemaakt of het noodzakelijk is om een investering te doen op het
geplande tijdstip cf eerder vastgestelde raming of dat een ander moment in de toekomst meer geschikt/natuurlijker is. Verder zijn de uitgaven in
2011 lager als gevolg van vertraging in de aanbestedingsprocedures. Deze investeringen zullen dus wel gedaan worden maar op een later moment
dan oorspronkelijk gepland. De bedoelde onderbesteding heeft geen relatie en/of effect op de aanpak van de Schilde. Omtrent de aanpak van de
Schilde en de voortgang hiervan is uw raad recent een update gestuurd (RIS 248742).

SP

Jaarverslag Hoeveel uitkeringsgerechtigden werken er in een traject via Tempo-Team? Welk bedrag per uur krijgt Tempo-Team gemiddeld van
de inlener voor deze krachten en welk bedrag betaalt de gemeente aan Tempo-Team per uitkeringsgerechtigde?
Antwoord: In de periode september 2011 t/m maart 2012 zijn 100 mensen bij Tempo Team aan het werk gegaan met een arbeidsovereenkomst.
Voor de zomer 2012 volgt een evaluatie, waarbij wordt berekend welk gemiddeld bedrag Tempo Team per kracht van de inlener krijgt. Tempo
team krijgt een vergoeding van 2.000 euro voor intake, opleiding en begeleiding tijdens proefplaatsing gedurende 1 maand. Bij uitval in de eerste
week vervalt deze vergoeding. Vervolgens krijgt Tempo Team de loonwaarde subsidie, dat krijg elke werkgever voor dezelfde doelgroep (45-65
% loonwaarde). Daarnaast krijgt Tempo Team een bonus van 4.250, deze bonus wordt pas uitbetaald bij een vervolgcontract.

SP

Jaarverslag Hoeveel uitgestroomde ID/WIW werknemers hebben op dit moment een WW-uitkering en hoeveel een WWB uitkering? Wat is de
prognose van deze aantallen voor 2012?
Antwoord: Alle ID medewerkers, werkzaam voor G8 instellingen, zijn op 1 januari 2012 ontslagen. 260 medewerkers is een “gewitte” baan bij
het HWB aangeboden. Van 117 medewerkers (55 jaar en ouder) is bekend dat zij op dit moment een WW uitkering ontvangen. Op die uitkering
vindt namelijk een suppletie plaats. 194 ID medewerkers (jonger dan 55 jaar) hebben een eenmalige ontslagvergoeding ontvangen. Daarvan is
niet bekend of zij een WW uitkering hebben aangevraagd. Hoeveel ID medewerkers daarvan een beroep gaan doen op WWB is onbekend. .WIW
medewerkers worden per 1 juli 2012 uit gemeentedienst ontslagen. Daaraan is een uitgebreid sociaal uitvoeringplan afbouw WIW
verbonden. Medewerkers ouder dan 62 jaar en jonger dan 55 jaar, met een loonwaarde van minder dan 50% zijn de WIW’ers die per 1 juli 2012
hoogstwaarschijnlijk een beroep moeten doen op een WW uitkering. De huidige schatting is dat het circa 200 personen betreft.
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SP

Jaarverslag Hoe groot is het aantal inwoners met alleen een AOW-uitkering en hoeveel van hen maken gebruik van het gemeentelijk minima
beleid? Met hoeveel is dit aantal in 2011 toe of afgenomen?
Antwoord: Volgens de Armoede Monitor 2011 waren er 12.473 minima huishoudens tot 110% van het wettelijk sociaal minimum in Den Haag
met AOW als hoofdinkomen, een stijging van 62 huishoudens ten opzichte van 2009. Van alle minima huishoudens maakt ruim 95% gebruik van
een of meer regelingen. Gemiddeld doen AOW’ers een beroep op 2 verschillende regelingen. Het gebruik is licht gestegen.

SP

Jaarverslag Is het college voornemens om de eigen bijdrage voor de GGZ mee te verzekeren in de collectieve verzekering voor minima? Zo nee,
waarom niet?
Antwoord: Nee, opnemen in de aanvullende collectieve zorgverzekering zou hebben geleid tot een onaanvaardbare premiestijging. Inmiddels is
duidelijk geworden dat op grond van het ‘lenteakkoord’ de eigen bijdrage GGZ deels zal worden teruggedraaid.

SP

4.7 Verbonden partijen. Stichting Werkbij: hoeveel personen met een ID-baan zijn in een regulier dienstverband geplaatst?
Antwoord: 260 op gewitte banen, 25 op reguliere banen en 9 ID-ers zijn in het kader van de nazorg nog in bemiddeling.

SP

jaarrekening 3. Bedrijfsvoering. Wat wordt bedoeld met ‘geen ongewenst gedrag’ (13 maal, pagina 162)?
Antwoord: Dit zijn meldingen die zijn binnengekomen bij een vertrouwenspersoon ongewenst gedrag, maar niet bleken te gaan om zaken die
onder de definitie ‘ongewenst gedrag’ vallen. Deze zaken betreffen bijvoorbeeld een arbeidsconflict, of een vraag die meer op de lijn van
Bedrijfsmaatschappelijk werk ligt. Bij deze meldingen wordt altijd doorverwezen naar een andere behandelaar, bijvoorbeeld P&O of
Bedrijfsmaatschappelijk werk.

SP

Jaarverslag Welk bedrag is er in 2011 uitgegeven aan het opwekken van zonne-energie?
Antwoord: In 2011 is er € 121.870,- uitgegeven aan het project zonnepanelen op scholen, € 500.000,- aan de subsidieregelingen zonnepanelen op
Haagse daken 2011 en € 170.000,- aan zonnepanelen op openbare en gemeentelijke daken.

SP

4.7 Verbonden partijen. Waaruit bestaat het kortstondige liquiditeitsprobleem bij Haagse Hitte/ Aardwarmte BV/CV? Op welke wijze en op
welke termijn wordt dit opgelost?
Antwoord: Partijen hebben afgesproken de oorzaak van het korstondig liquiditeitsprobleem nader te analyseren, de analyse begin juni te
bespreken en vervolgens een besluit te nemen over de oplossing

SP

4.7 Verbonden partijen. Waaruit bestaat de tijdelijke voorziening waar 300 woningen inmiddels zijn aangesloten? Hoe tijdelijk is tijdelijk?
Waarom is hiervoor gekozen?
Antwoord: de woningen zijn tijdelijk aangesloten op de stadsverwarming. In het plan van 2007 was al voorzien dat de stadsverwarming fungeert
als backupvoorziening. De bron moet eind 2012 in werking zijn, dan krijgen de woningen ook daadwerkelijk warmte uit geothermie. In de
ontwikkeling van aardwarmte is niet op de dag te plannen wanneer de bron daadwerkelijk warmte kan leveren. Woningen die daarvoor al warmte
nodig hebben worden aangesloten op een tijdelijke voorziening, in dit geval stadsverwarming.
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VVD programma 4 OOV. “Het voordelig verschil op de persoonsgebonden aanpak van veelplegers is aan de ene kant veroorzaakt door een efficiency
besparing, waardoor minder subsidie is verstrekt.”
Hoe is deze efficiency besparing tot stand gekomen? Hoe hoog is de besparing en waarom is deze incidenteel?
Antwoord: In overleg met de organisaties die trajecten verzorgen voor de persoonsgebonden aanpak, met name Parnassia, is gekomen tot een
lagere gemeentelijke bijdrage dan in voorgaande jaren, zonder wezenlijke aantasting van het dienstenpakket. Dit vooruitlopend op het wegvallen
van de Rijksbijdragen in 2012. Er is voor gekozen de bezuiniging van het Rijk gefaseerd, in twee jaar tijd, bij de organisaties in te voeren. Dit
incidentele voordeel in 2011 is € 400.000.
VVD Programma 4 OOV. “Het nadelig saldo heeft te maken met […] uitgaven in verband met de Pardonregeling in 2010.” Om welke uitgaven gaat het
precies?
Antwoord: Van de uitgaven in verband met de Pardonregeling is bij de beantwoording van de technische vragen rond het jaarverslag 2010 de
volgende specificatie gegeven (afgerond op duizenden euro's):
Extra inzet personeel voor uitvoering pardonregeling SZW
Extra kosten bijzondere bijstand SZW
Extra capaciteit en derving leges DSO
Extra inzet personeel DBZ
Extra inzet personeel en onderzoekskosten BSD
Extra inzet personeel Staedion
Financiering externen (o.a. Vluchtelingenwerk en Luna)
Totale uitgaven

410
415
165
322
246
4
1.398
2.960

Voor deze uitgaven is een toereikende vergoeding van het Rijk gekregen.
VVD Programma 4 OOV Waaruit komt het nadelig resultaat op de veiligheid rond ADO voort?
Antwoord: De extra veiligheidsmaatregelen rond de huldiging na het behalen van Europees voetbal en een bijdrage aan jongerenwerk in het
Multifunctioneel Centrum.
VVD Programma 4 OOV Waarom is door het OM in 2011 minder bijgedragen aan het veiligheidshuis dan was begroot?
Antwoord: Het OM heeft € 150.000 bijgedragen in 2010 en 2011. Er is per abuis een incidentele bijdrage door een subsidie regeling van 2010
structureel in de begroting verwerkt. Deze administratieve fout is inmiddels hersteld.
VVD Programma 4 OOV Waaruit komt het voordelig resultaat op krachtwijken Aanpak Delftselaan voort?
Antwoord: Het programma is eerder begonnen dan gepland. Hierdoor zijn kosten hiervan al eerder gemaakt en ten laste gekomen van het
reguliere veiligheidsbudget in 2010. Deze kosten zijn dus uiteindelijk in 2011 niet meer gemaakt.
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VVD Programma 22 Financiën. Door een scherpere controle ontving de gemeente € 0,3 mln meer aan hondenbelasting. Wat heeft de scherpere controle
gekost?
Antwoord: In 2011 heeft de controle € 96.000 gekost. Dit is inclusief de zogenaamde inhaalslag waarin het laatste 2/3 deel van de stad is
gecontroleerd. Deze inhaalslag levert in de toekomst ook zijn meerwaarde op, want de aangiften die als gevolg van de inhaalslag zijn opgelegd
zullen in de toekomst ook weer opgelegd worden. Vanaf 2012 wordt de hele stad in delen periodiek gecontroleerd.
VVD Programma 23 Overige beleidsvoornemens
Wat is het bijgestelde geraamde structurele effect van de zogenoemde weglek rendabelen voor de jaren 2012-2015?
Antwoord: Voor de weglek rendabelen is in de begroting 2011-2014 structureel € 10 mln. gereserveerd. Het geraamde structurele effect van de
weglek rendabelen voor 2012-2015 is als volgt:

Opbouw weglek rendabelen € in mln.
2012
2013
2014
2015
Bijgestelde Programmabegroting 2011-2014
5
7,5
10
10
Geraamde weglek rendabelen
3,1
5,82
10
10
Incidentele vrijval
1,9
1,68
0
0
De incidentele ruimte die hierdoor 2012 en 2013 ontstaat, wordt meegenomen in het budgettaire kader.
VVD programma financien. Wat zijn de vooruitzichten van groei van aantal Haagse woningen in 2012, 2013 en 2014?
Antwoord: We verwachten de volgende groei in inwoners en woningen:

inwoners
woningen

Groei 2012
2.261
436

Groei 2013
1.835
1.377

Groei 2014
2.283
793

Deze cijfers zijn gebaseerd op de OZB prognose
VVD Programma 10 Jeugd en Gezin - Op pag. 74 van het jaarverslag staat dat in 2011 66 VIG-trajecten zijn afgerond. Wat betekent dat? Zijn die
trajecten succesvol geweest en staan die probleemgezinnen dan weer op de rails?
Antwoord: Bij een VIG-traject wordt een gezin zes maanden begeleid door een VIG-coach. Na afsluiting van het traject staan zaken weer op de
rails: in een gezin is orde op zaken gesteld, kinderen gaan weer naar school, overlast is verminderd, administratie is op orde gebracht etc.
Daarnaast staat het gezin weer open om hulp te ontvangen in het vrijwillige kader. In die zin zijn trajecten succesvol. In 2011 zijn 66 VIGtrajecten afgerond en is één VIG-traject voortijdig beëindigd.
VVD Programma 13 Sport - Op pag. 94 van het jaarverslag staat dat ADO begin 2012 een keuze zal maken voor de definitieve huisvesting, waarna de
indeling van de buitensportvelden in het Zuiderpark kan worden bepaald. Heeft ADO inmiddels die keuze gemaakt; zo ja, hoe is die uitgevallen
en is de indeling voor de buitensportvelden nu bepaald?
Antwoord: Ja, ADO heeft besloten in het Zuiderpark gehuisvest te blijven. Momenteel vindt overleg plaats over de nieuwe indeling velden.
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VVD sport. Op pag. 94 staat dat 20.000 leerlingen meededen aan het sportieve aanbod en dat er in totaal 1.531 sportcursussen zijn gegeven. Heeft dit
ook tot een duurzaam resultaat geleid bijv. een ledengroei bij de betrokken sportverenigingen?
Antwoord: Ja, bij de betrokken sportverenigingen is in 2011 het aantal jeugdleden met gemiddeld 14% gegroeid.
VVD sport. Verder staat er dat het aantal jeugdleden van niet westerse afkomst bij de deelnemende sportverenigingen is toegenomen van 28 naar 38
procent. Om hoeveel (%) meisjes van niet westerse afkomst gaat het dan?
Antwoord: De toename van het aantal jeugdleden van niet-westerse afkomst bestond voor 33% uit meisjes.
VVD Programma 15 Maatschappelijke ondersteuning - Op pag. 107 staat dat uit analyse blijkt dat sociaal casemanagement een hoog rendement heeft;
namelijk een rendement van 50% op de investering. Kan de afhandeling van het aantal sociaal casemeldingen nog verhoogd worden en zo ja,
hoe?
Antwoord: In het onderzoek van LPBL worden geen aanbevelingen gegeven over het verder verhogen van de effectiviteit van sociaal
casemagement. Momenteel wordt het sociaal casemanagement verder uitgebreid met methodieken gericht op het verhogen van participatie. Dit
gebeurt in het kader van de pilot Huis aan huis aan het werk. Door burgers te laten participeren, dragen ze positief bij de samenleving en
vergroten hun kansen op de arbeidsmarkt. Hierdoor kan het rendement van sociaal casemanagement verder verhoogd worden.
VVD Programma 15 Maatschappelijke ondersteuning. Op pag. 108 staat dat een actie er toe geleid heeft, dat ruim 700 hulpmiddelen zijn ingenomen
dan wel beëindigd. Gaat deze actie in de toekomst periodiek herhaald worden?
Antwoord: Nee. Het opnieuw aanschrijven van dezelfde groep klanten binnen een korte tijd voegt weinig toe. Wel zullen er gerichte acties
worden ondernomen in een aantal –nog nader te definiëren- situaties, bijvoorbeeld bij klanten die zijn verhuisd. Ook het -op termijn- verkorten
van de termijn van indicatie naar twee jaar, zal betekenen dat de gemeente een burger vaker spreekt en dus alerter kan reageren op wijzigingen in
diens situatie.
VVD Stadsdelen. Op pag. 230 staat bij de realisatie van zowel ‘Gebruik openbare ruimte’, als bij ‘Aanleg straten, wegen en pleinen’ een bedrag van €
0. Hoe kan dit worden verklaard?
Antwoord: De tabel op pagina 230 laat de budgetten zien die verbonden zijn aan ‘Stadsdelen Algemeen’. De hieraan ten grondslag liggende
activiteiten zijn in de loop van het jaar in de verschillende stadsdelen uitgezet en uitgevoerd. Dit nadat er technisch geschouwd is. De dekking is
daarmee ook verplaatst naar de stadsdelen. Als resultaat is op pagina 230 bij ‘Stadsdelen Algemeen’ realisatie € 0 te zien.
VVD Programma Onderwijs. Voor de programma-activiteit ‘Onderwijsachterstandsbeleid’ stond € 52.049 begroot; de uitkomst is € 45.658. Hoe kan
deze onderuitputting worden verklaard?
Antwoord: Het betreffen hier subsidies ten laste van de specifieke uitkering Onderwijsachterstanden (OA). Vanwege de dynamiek in de Haagse
Educatieve Agenda 2010-2014, waarbij projecten en/of extra middelen beschikbaar komen gedurende het jaar, ontstaan er faseringsverschillen.
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VVD Programma 18 Wonen - “Er is gebouwd voor specifieke groepen waardoor Den Haag er meer inwoners bij heeft gekregen.” Kan het college deze
stelling onderbouwen met cijfers, waarin wordt vermeld voor welke doelgroepen er is gebouwd en hoe deze bouw zich verhoudt met de groei van
het aantal inwoners?
Antwoord: Uitbreiding van de woningvoorraad draagt bij aan een groei van de bevolking onder de voorwaarden dat er vraag is en de kwaliteit
van de nieuwbouwwoning aantrekkelijk is. In Den Haag wordt aan beide voorwaarden voldaan, met de kanttekening dat vraag naar nieuwbouw
fors getemperd wordt door de huidige economische crisis. De (licht) oplopende gemiddelde woningbezetting duidt er op dat de woningbehoefte
die voortkomt uit de actuele groei van de Haagse bevolking deels, en meer dan voor de economische crisis, wordt opgevangen in de bestaande
woningvoorraad. Anders gezegd: Den Haag is een aantrekkelijke stad om te (blijven) wonen, maar de mogelijkheid of bereidheid om een
zelfstandige woning te betalen is afgenomen. Een nieuwbouwproductie van bijna 1500 woningen betekent een extra wooncapaciteit in Den Haag
voor ca. 3000 personen. Uit de Nieuwbouwenquête 2007-2009 blijkt dat vier van de tien nieuwbouwwoningen betrokken zijn door huishoudens
van buiten Den Haag en dus direct bijdragen aan de groei van de bevolking. Wat betreft de doelgroepen waarvoor is gebouwd: de nieuwbouw van
2011 is zowel voor huurders als voor kopers bestemd, voor ruim een derde deel specifiek voor gezinshuishoudens en voor eveneens een derde
deel specifiek voor kleine huishoudens (alleenstaanden, studenten, empty nesters).
Opgeleverde nieuwbouwwoningen in Den Haag
2011
Opgeleverde nieuwbouwwoningen
1.477
. Koopwoning
746
. Huurwoning
731
. Appartement
982
. Eengezinswoning
495
. 1+2 kamers
151
. 3 kamers
370
. 4 kamers
924
. 5 kamers
26
. 6 en meer kamers
6
Bron: DHIC/Gemeente Den Haag, DSO/BTD

2011 in %
100%
51%
49%
66%
34%
10%
25%
63%
2%
0%
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VVD programma 18 wonen, “Als gezinsstad zit Den Haag in de lift” Kan het college deze stelling in cijfers onderbouwen van 2005 tot nu?
Antwoord: Zie onderstaand overzicht:

Huishoudens met kind(eren) in Den Haag 1998-2027

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
`Prognose:
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Samenwonend
met kinderen
[huishdns]
42.735
42.582
42.688
42.680
45.714
46.677
47.487
48.395
49.094
49.333
49.774
50.471
51.378
52.514

Eenoudergezin
[huishdns]
17.570
17.794
17.996
18.479
18.942
19.516
19.755
20.160
20.183
20.294
20.308
20.514
21.007
21.518

Totaal
60.305
60.376
60.684
61.159
64.656
66.193
67.242
68.555
69.277
69.627
70.082
70.985
72.385
74.032

index
2005=100
88
88
89
89
94
97
98
100
101
102
102
104
106
108

53.373
53.765
54.076
54.389
54.536
54.642
54.690
54.673
54.646
54.491
54.239
53.962

21.854
22.003
22.126
22.248
22.323
22.385
22.426
22.446
22.465
22.445
22.382
22.316

75.227
75.768
76.202
76.637
76.859
77.027
77.116
77.119
77.111
76.936
76.621
76.278

110
111
111
112
112
112
112
112
112
112
112
111
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2024
2025
2026
2027
Bron:

53.672
53.364
53.036
52.707

22.239
22.159
22.067
21.978

75.911
75.523
75.103
74.685

111
110
110
109

DHIC/DSO/Beleid/Onderzoek

VVD programma 18 wonen, Innovaties, Otterrade en Eeuwige jeugd: “In 2011 is geen onttrekking uit de reserve geraamd” Waarom niet? Wanneer
heeft de raad ingestemd met deze innovaties?
Antwoord: De lasten voor genoemde projecten zijn in voorgaande jaren gemaakt. Doordat de prestatiegegevens nog niet toereikend waren zijn
de lasten niet eerder verrekend en zijn op de balans als onderhanden werk blijven staan. Vanwege de opschoningsactie (oude balansposten) op
verzoek van de rekeningcommissie (spoorboekje DSO) is het onderhanden werk in 2011 verrekend. De bedoeling was te verrekenen met de
reserve Volkshuisvestingfonds maar omdat de onttrekking niet was geraamd heeft er in 1e instantie een verrekening met algemene middelen
plaatsgevonden om het vervolgens met een technisch bestedingsvoorstel alsnog met het Volkshuisvestingsfonds te verrekenen. De uitgaven
passen binnen het Vh-beleid. Dit beleid heeft de raad heeft op 28 oktober 2004 vastgesteld door in te stemmen met het ‘Voorstel inzake
inhoudelijke criteria voor de verdeling van het investeringsbudget stedelijke vernieuwing2 (ISV2), waaronder Innovaties op milieu en
duurzaamheid, alsmede het programma 2005 (rv 170 ; RIS 120595)’ behandeld.
Hoeveel FTE is er minder ingezet op brandpanden en rotte kiezen?
Antwoord: In 2011 was er 2,7 fte beschikbaar voor de aanpak van Rotte Kiezen en Brandbanden. De genoemde bezuinigingen hebben
betrekking op andere ISV projecten, zoals ‘narooi Particuliere Woningverbetering’ en ‘Intensief Beheer Woningen’.
VVD programma 18 wonen, Graag een uitsplitsing van inkomsten en uitgaven door de gemeente voor de woninggebonden subsidies, zowel naar
corporatie als naar project
Antwoord: In 2010 / 2011 is de regeling “Besluit Woninggebonden Subsidies” voor zover het nog lopende jaarlijkse betalingen betrof, afgekocht
door het rijk. Het ging hierbij om plannen die in de jaren 1992, 1993 en 1994 zijn beschikt. De raad heeft in het verleden dmv verdeelbesluiten de
hoogte van de budgetten voor de verschillende categorieën vastgesteld. En nadere regels gegeven met betrekking tot de vraag of en zo ja op welke
wijze geldelijke steun kan worden verleend voor de in de verordening Woninggebonden Subsidies opgenomen subsidieregelingen.
VVD Programma 8 Werk en Inkomen. "De gemeente onderzoekt de mogelijkheden van bestandsreductie in 2012." Wat zijn de uitkomsten van dit
onderzoek?
Antwoord: De rapportage van het onderzoek wordt op dit moment afgerond. Zoals gemeld in de Commissie Samenleving van 10 mei jl. wordt
het rapport u toegezonden wanneer het gereed is.
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VVD Programma 8 Werk en Inkomen. Waarop was de verwachte daling van het aantal uitkeringen gebaseerd?
Antwoord: Het college heeft als uitgangspunt gehanteerd dat het rijksbudget leidend is. Vervolgens is geraamd dat een sluitende begroting
mogelijk is bij een stijging van maximaal 275 uitkeringen. In mei 2011 bent u geïnformeerd over de afwijkingen die er inmiddels landelijk
optraden tussen de voorspelde en werkelijke werkloosheid en de gevolgen daarvan voor de WWB (RIS 180440). Ook is daarbij geconstateerd dat
het budget van het rijk niet in voldoende mate de conjunctuur volgt. Nadien bent u geïnformeerd over de acties die zijn ondernomen zowel in de
richting van het rijk als intern (RIS 181979).
VVD Programma 8 Werk en Inkomen. Uit beantwoording van eerdere vragen is gebleken dat in 2011 2849 maatregelen zijn opgelegd. Op welke
gronden zijn deze maatregelen opgelegd. Hoe vaak heeft het college gebruik gemaakt van haar bevoegdheid af te zien van een maatregel, en op
welke gronden is dat geschied?
Antwoord: Gronden waarop maatregelen worden opgelegd zijn geclusterd in de categorieën: agressie, inlichtingenverplichting,
arbeidsinschakeling en overige redenen. Of een maatregel daadwerkelijk wordt opgelegd of wordt afgezien van het opleggen van een maatregel is
een individuele afweging waarbij de consulent rekening houdt met de persoonlijke omstandigheden van de persoon of het gezin. Aantallen
maatregelen per soort gedrag worden niet bijgehouden.
VVD Programma 8 Werk en Inkomen. Wat was de instroom en de uitstroom uit de bijstand in 2011? Wat was de doelstelling voor uitstroom voor
2011?
Antwoord: De doelstelling was om de stijging van uitkeringen te beperken tot 275 (saldo tussen in- en uitstroom.) De realisatie is:
instroom 7.712, uitstroom 7.172 (Per saldo is dit een instroom van 540, de afwijking met de bestandstoename van 623 zoals gepresenteerd in de
jaarrekening wordt veroorzaakt door mutaties die in de eerste vier maanden van 2012 met terugwerkende kracht zijn verwerkt).
VVD Programma 8 Werk en Inkomen. Hoeveel mensen ontvangen eind april 2012 een bijstandsuitkering? Was de instroom en uitstroom in de 1e vier
maanden van 2012?
Antwoord: Per 1 mei hadden 19.390 een bijstandsuitkering. De instroom in de eerste vier maanden was 1.656, de uitstroom was 1.594.
VVD Programma 8 Werk en Inkomen. "Met het Rijk is er verschil van inzicht met betrekking tot de rijksbijdrage voor het tekort op Bijstand." Graag
een toelichting op dit verschil van inzicht. Om welk bedrag gaat dit verschil van inzicht?
Antwoord: Een groot aantal gemeenten heeft gemeenschappelijk bezwaar gemaakt tegen de toekenning voor 2011 en de voorlopige toekenning
voor 2012. Voor 2011 gaat bij de gemeenten vooral om 162 mln. omdat het rijk met een te lage uitkeringsprijs rekent en om 18.500 uitkeringen
boven op het eigen risico van het bestuursakkoord waarvoor de gemeenten geen budget ontvangen. Voor 2012 gaat het om het gemiddelde
uitkeringsbedrag waarmee het rijk rekent en het effect wat het rijk verwacht van beleidseffecten en daarmee het budget verlaagd.
VVD Programma 9 Sociale voorzieningen en armoedebestrijding
In 2011 hebben 4.380 inwoners een beroep gedaan op schuldhulpverlening. Hoe vaak is sprake geweest van 'recidive', ofwel hoeveel van die
inwoners hebben eerder ook een beroep moeten doen op schuldhulpverlening?
Antwoord: Het percentage recidivisten lag rond de 20%.

77

VVD Wordt het gebruik van de Ooievaarspas per pashouder geregistreerd? Zo ja, graag inzicht in hoeveel pashouders in 2011 van meerdere kortingen
gebruik hebben gemaakt, ingedeeld per aantal gebruikte kortingen.
Antwoord: Nee, halverwege 2011 is de Ooievaarspas vervangen door een exemplaar met chip die gelezen kan worden. In de loop van 2012
zullen alle aanbieders worden aangesloten. Zodra alle aanbieders zijn aangesloten, wordt het gebruik geregistreerd. De eerste voorlopige
gegevens over het gebruik komen naar verwachting in 2013 beschikbaar.
VVD Programma 24 Interne Dienstverlening - Op pag. 156 staat voor deze programma-activiteiten in totaal € 155.231 begroot en de uitkomst is
€136.996. Hoe kan deze onderuitputting worden verklaard?
Antwoord: Het IDC heeft allereerst te maken met een omzetdaling doordat gemeentelijke diensten minder afnemen bij het IDC als gevolg van
de gemeentelijke bezuinigingen. Verder heeft het IDC door een latere ingebruikname van het stadskantoor Leyweg lagere lasten in 2011 dan in de
begroting was opgenomen. Als laatste heeft het IDC in de uitputting een aantal technische correcties doorgevoerd.
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