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Griffie
Voorlopige AGENDA
Datum
15 december 2009
Van de openbare vergadering van de
COMMISSIE SOCIALE ZAKEN, WERKGELEGENHEID, ECONOMIE EN INTERNATIONALE
ZAKEN (SWEI)
Datum en tijd
Woensdag 13 januari 2010 om 19.30 uur
Plaats
Raadzaal, Spui 70, Den Haag
Aan
De leden en de plaatsvervangend leden*
De voorzitter van de commissie stelt voor in de vergadering, te houden op woensdagavond
13 januari 2010 om 19.30 uur, aan de orde te stellen

De vergadering is te bekijken op
internet, “Mijn Raad” via
http://www.denhaag.nl/mijnraad
AGENDA
A.

Opening, mededelingen en vaststelling agenda

B.

Regeling van werkzaamheden (procedurevergadering).
Aan de orde komen de lijst met ingekomen stukken van de weken 50 t/m 1 (wordt vrijdag 8
januari 2010 nagezonden) en de termijnplanning (wordt vrijdag 8 januari nagezonden).
N.B.

Burgers hebben niet de mogelijkheid om in te spreken op de lijst ingekomen stukken
en de termijnplanning.

C.

Advieslijst
Er is geen advieslijst.

D.

Rondvraag
Punten voor de rondvraag s.v.p. melden uiterlijk woensdag 13 januari vòòr 12:00 uur.

E.

Beraadslaging over:

E.1

Rm 295 2009 inzake de voortgangsrapportage krachtwijken; RIS 167618
De raadsmededeling is zowel digitaal als op papier aan u verzonden met de raadspost van
10 november 2009.
Geagendeerd staat de tweede voortgangsrapportage van de Haagse krachtwijkenaanpak.
De aanpak moet ervoor zorgen dat de wijken beter gaan scoren op punten waarop zij nu
achterblijven bij het Haagse gemiddelde. Het gaat om zaken als gezondheid, scholing, werk,
economie, problemen bij mensen thuis, een schone straat en veiligheid.
De aanpak is een grote opgave en gebeurt op basis van vijf pijlers of thema’s die ieder
betrekking hebben op een van de genoemde aandachtsterreinen. Het werk dat moet worden

ISO 9001.2009 gecertificeerd

verzet is per pijler en per wijk ondergebracht in business cases, 77 in totaal. De
voortgangsrapportage is opgebouwd rond deze pijlers en business cases. Met verschillende
partners zijn afspraken gemaakt over doelstellingen en over bijdrages, zowel financieel als
inhoudelijk. Daarom is er ook een hoofdstuk aan de achttien bestuurlijke opdrachten gewijd.
Ook is er een hoofdstuk opgenomen over bewonersparticipatie, die bij alle business cases van
belang is en een rol speelt. De vier wijken Transvaal, Schilderswijk,
Stationsbuurt/Rivierenbuurt en Zuidwest komen afzonderlijk aan bod met een korte stand van
zaken. Ook de cases die in al de vier wijken aan de orde zijn, komen als zogenaamde
‘stedelijke business cases’ afzonderlijk aan bod. Een uitputtend overzicht van de voortgang en
stand van zaken per business case wordt gegeven in de bijlage. Dit overzicht is in vorm gelijk
aan de eerste voortgangsrapportage. Inzicht wordt gegeven in de praktijk van de
krachtwijkenaanpak in Den Haag. Vijf interviews met mensen uit de praktijk geven een
diepgaand beeld van wat er komt kijken bij de opzet en de uitvoering van de plannen. Deze
intermezzo’s staan verspreid door de rapportage.
Hierbij kunnen betrokken worden:
• sv 2009.291 inzake krachtwijkenaanpak, RIS 166807 (reeds in uw bezit)
• sv 2009.315 krachtwijken en inspraak samenspraak bewoners, RIS 167273 (reeds in
uw bezit)
Het verzoek tot agendering is gedaan door de heer Colijn (SP) in de vergadering van de
commissie SWEI van 26 november 2009.
Tevens worden de leden van de andere commissies uitgenodigd om dit agendapunt bij
te wonen. Het verzoek hierbij aan de fracties is om één woordvoerder aan te wijzen.
Voor extra informatie over dit onderwep voor de raadsleden zie: procesdossier Haagse
krachtwijken
E.2

Raadsvoorstel over de toekomstvisie Horeca 2010-2015, RIS 168865
- bijgevoegd Er zijn verschillende ontwikkelingen, die vragen om een nieuw, toekomstgericht horecabeleid.
Op dit moment is er nog maar weinig ruimte beschikbaar op de meest aantrekkelijke
horecalocaties. De horecaontwikkeling zit hierdoor te veel op slot. Om te komen tot een
kansgerichte Toekomstvisie Horeca met draagvlak in de markt zijn de ondernemers actief
betrokken bij de totstandkoming van deze visie.
Het gaat om een toekomstvisie, niet alleen om het vastleggen van een nieuwe
horecastructuur. Deze visie geeft ook de gewenste ontwikkeling van het horeca-aanbod aan:
hoe zorgt de gemeente voor nieuwe impulsen, waar ziet zij kansen (segmenten, concepten,
trekkers, locaties)? Hoe ziet een kansengericht, duidelijk/strikt maar werkbaar
handhavingskader eruit? Horeca is een zeer dynamische sector, dus hoe zorgt de gemeente
voor flexibiliteit zodat er ook over een paar jaar ingespeeld kan worden op nieuwe
ontwikkelingen? En: hoe zorgt de gemeente ervoor dat ondernemers zo goed mogelijk kunnen
ondernemen.
Het economisch belang van de horecasector is groot. Horeca is een factor van betekenis voor
de aantrekkelijkheid van Den Haag. Er wordt sterk ingezet op Den Haag als culinaire stad. Het
uitgangspunt hierbij is kwaliteit, geen kwantiteit.
Centrum en Scheveningen zijn èn blijven de belangrijkste horecagebieden. Er is voor gekozen
om ondernemers, ook in de overige delen van Den Haag zoveel mogelijk vrijheid van
ondernemen te geven – dit binnen de mogelijkheden van de openbare orde en veiligheid en
het woon- en leefklimaat.
Veel aandacht gaat uit naar het verminderen van de lastendruk voor ondernemers en het
stimuleren van ondernemerschap. Er is een nieuwe indeling van horecacategorieën met
mogelijkheden voor mengfuncties, verruiming van de openingstijden.
In samenspraak met diverse ketenpartners (gemeente, politie, handhavingsteams) is een
handhavingsprotocol opgesteld. Dit handhavingsprotocol zorgt ervoor dat handhaving
eenduidig en consistent wordt uitgevoerd.

E.3

Rv 32 2009: "Den Haag, een duurzaam feestje": op weg naar een duurzaam
evenementen beleid: een initiatief voorstel, RIS 162235
- bijgevoegd D66 analyseert in dit initiatiefvoorstel de knelpunten rond evenementen en zet
maatregelen en denkrichtingen uiteen die helpen effectief en duurzaam om te gaan
met sociale, economische en ecologische uitdagingen die evenementen met zich
meebrengen. Tegelijkertijd verhogen de voorgestelde maatregelen de kwaliteit van
het evenement, zowel voor bezoekers als voor omwonenden. Door de maatregelen
in te bedden in haar evenementenbeleid kan de gemeente bijdragen aan het
verlagen van de maatschappelijke én organisatiekosten van evenementen.
Hierbij kunnen betrokken worden:
• Brief van wethouder CIIO over de evenementenvisie, RIS 168682 (bijgevoegd)
• Brief wethouder CIIO inzake beantwoording vragen evaluatie The Hague Festivals,
RIS 165559 (bijgevoegd)
• rm 172 2009: Preadvies initiatiefvoorstel Duurzame Evenementen, RIS 165216
(bijgevoegd)
Het verzoek tot agendering is gedaan door mevrouw De Jong (D66) en de heer Rietveld
(GroenLinks) in de vergadering van de commissie SWEI van 9 september 2009.

F.

Sluiting

*

Wethouder SWE, de heer Kool, is uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de agendapunten D en
E1.
Wethouder BW, de heer Norder, wethouder WVE, de heer Van Alphen en wethouder OJS, de
heer Dekker, worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij agendapunt E1.
Wethouder CIIO, de heer Huffnagel, is uitgenodigd aanwezig te zijn bij agendapunt D, E2 en
E3.
Leden van de commissie VBF en VML worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij
agendapunt E2.

De voorzitter,

Iris Michels-Spee
TER INZAGE
Indien u over één of meerdere agendapunten meer wilt weten kunt u de tekst van de stukken die
worden behandeld inzien en (voor zover voorradig) verkrijgen bij het Gemeentelijk ContactCentrum,
Spui 70, geopend op maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur, donderdag tot 20.00 uur. Van
een groot deel van de openbare stukken kan via Internet (www.denhaag.nl) worden kennis genomen.
INSPREEKRECHT
Iedere burger kan gebruik maken van het zogenoemde inspreekrecht. Dat wil zeggen, dat u direct
voor de bespreking van het agendapunt door de commissieleden gedurende ten hoogste vijf minuten
kunt inspreken. De inspreekmogelijkheid geldt niet voor conceptverslag, ingekomen stukken,
rondvraag, evenals voorstellen tot het doen van benoemingen, keuzen, voordrachten of
aanbevelingen van personen. Direct na afloop van de beschouwingen in eerste termijn van de
commissieleden en de reactie door het collegelid kan voor een korte reactie in tweede termijn van het
spreekrecht gebruik worden gemaakt. Dit laatste geldt alleen als er inderdaad een behandeling in
twee termijnen plaatsvindt. Het spreekrecht in tweede termijn geldt alleen voor degenen die ook in
eerste termijn hebben gesproken. U dient zich echter van te voren wel aan te melden als inspreker.
Dit kan telefonisch of per e-mail bij het commissiesecretariaat (telefoon 070 - 353 2508 of e-mail

griffie@denhaag.nl) tot vier uur voor aanvang of, indien de vergadering in de ochtend aanvangt,
uiterlijk de werkdag daarvoor vóór 16.00 uur onder opgave van uw naam, telefoonnummer en
onderwerp waarover u het woord wenst te voeren. U wordt verzocht uw gesproken tekst op papier te
zetten en deze na het inspreken aan de secretaris te overhandigen. Voor alle -niet bijgevoegdestukken geldt dat zij voor derden op aanvraag bij de secretaris verkrijgbaar zijn.

