
m e e d o e n   m e e d o 
e
m
e
e
m e e d o e n   m e e d o 
e
e
m
e
e
m
e
e n   m e e d o e n   m e
m

Gemeente Den Haag
Directie Financiën

    0720

   

Jaarrekening

 G
em

eente D
en H

aag  
Jaarrekening

                     
2007   

273191_BD_OmslJaarrekening2007.i1   1273191_BD_OmslJaarrekening2007.i1   1 01-04-2008   09:29:2901-04-2008   09:29:29



Colofon

Uitgave

Gemeente Den Haag

Bestuursdienst

Directie Financiën

Bezoekadres 

Spui 70, Den Haag

Postadres

Postbus 12600

2500 DJ Den Haag

E-mail: fi nanciën@bsd.denhaag.nl

Ontwerp

Teresa Jonkman (bNO)

Fotografi e

S.C. van Nispen

K.B. Parbhudayal

S. van der Sande

V.J. Hillen 

C. Macknack 

Productie 

Multimedia | FAD

Intern Dienstencentrum

April 2008

273191_BD_OmslJaarrekening2007.i2   2273191_BD_OmslJaarrekening2007.i2   2 01-04-2008   09:29:3401-04-2008   09:29:34







bron: LIAS 1

Inhoudsopgave

Voorwoord ............................................................................................................................................3 

1 Inleiding ..........................................................................................................................................5 
1.1 Leeswijzer..................................................................................................................................................................... 5 
1.2 Samenstelling gemeentebestuur en opbouw organisatie ................................................................................................. 6 
1.3 Kerngegevens 2003-2007 ............................................................................................................................................ 10 

2 Verantwoording per programma ..................................................................................................... 13 
2.1 Visie en missie............................................................................................................................................................ 13 
2.2 Strategie en prioriteiten.............................................................................................................................................. 14 
2.3 Belangrijke programmaresultaten 2007........................................................................................................................ 19 

2.3.1 Programma Bestuur / Gemeenteraad................................................................................................................. 19 
2.3.2 Programma Bestuur / College ........................................................................................................................... 23 
2.3.3 Programma Burgerzaken.................................................................................................................................... 27 
2.3.4 Programma Openbare orde en Veiligheid.......................................................................................................... 31 
2.3.5 Programma Cultuur en Media ........................................................................................................................... 37 
2.3.6 Programma Onderwijs ....................................................................................................................................... 43 
2.3.7 Programma Burgerschap .................................................................................................................................... 49 
2.3.8 Programma Werk en Inkomen .......................................................................................................................... 53 
2.3.9 Programma Armoedebestrijding......................................................................................................................... 59 
2.3.10 Programma Jeugd .............................................................................................................................................. 63 
2.3.11 Programma Leefbaarheid................................................................................................................................... 67 
2.3.12 Programma Economie ....................................................................................................................................... 71 
2.3.13 Programma Sport .............................................................................................................................................. 75 
2.3.14 Programma Maatschappelijke ondersteuning...................................................................................................... 81 
2.3.15 Programma Welzijn........................................................................................................................................... 87 
2.3.16 Programma Volksgezondheid en Zorg................................................................................................................ 89 
2.3.17 Programma Verkeer .......................................................................................................................................... 93 
2.3.18 Programma Wonen ........................................................................................................................................... 99 
2.3.19 Programma Stedelijke ontwikkeling, Binnenstad en Binckhorst........................................................................ 105 
2.3.20 Programma Milieu .......................................................................................................................................... 113 
2.3.21 Programma Internationale zaken, Promotie en Communicatie......................................................................... 119 
2.3.22 Programma Financiën...................................................................................................................................... 125 

3 Bedrijfsvoering ................................................................................................................................. 129 
3.1 Personeelsbeleid ....................................................................................................................................................... 129 
3.2 Organisatiebeleid ...................................................................................................................................................... 131 
3.3 Informatiebeleid ....................................................................................................................................................... 132 
3.4 Juridische zaken ........................................................................................................................................................ 133 
3.5 Doelmatigheid en Rechtmatigheid ............................................................................................................................ 136 
3.6 Huisvesting............................................................................................................................................................... 136 

4 Paragrafen ...................................................................................................................................... 138 
4.1 Lokale heffingen ....................................................................................................................................................... 138 
4.2 Weerstandsvermogen................................................................................................................................................ 141 
4.3 Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................................................................................... 147 

4.3.1 Gebouwen....................................................................................................................................................... 147 
4.3.2 Wegen ............................................................................................................................................................ 150 
4.3.3 Water.............................................................................................................................................................. 150 
4.3.4 Riolering ......................................................................................................................................................... 150 
4.3.5 Groen ............................................................................................................................................................. 151 



2

4.4 Verbonden partijen................................................................................................................................................... 153 
4.4.1 Deelnemingen ................................................................................................................................................. 153 
4.4.2 Gemeenschappelijke regelingen ....................................................................................................................... 155 
4.4.3 Publiek private samenwerkingsverbanden ........................................................................................................ 155 

4.5 Grondbeleid ............................................................................................................................................................. 157 
4.6 Financiering.............................................................................................................................................................. 161 
4.7 Investeringen ............................................................................................................................................................ 167 
4.8 Reserves en voorzieningen ........................................................................................................................................ 173 

4.8.1 Reserves .......................................................................................................................................................... 173 
4.8.2 Voorzieningen................................................................................................................................................. 174 

4.9 Stadsdelen ................................................................................................................................................................ 175 
4.9.1 Stadsdeel Loosduinen ...................................................................................................................................... 175 
4.9.2 Stadsdeel Escamp............................................................................................................................................. 175 
4.9.3 Stadsdeel Segbroek.......................................................................................................................................... 176 
4.9.4 Stadsdeel Scheveningen ................................................................................................................................... 176 
4.9.5 Stadsdeel Centrum .......................................................................................................................................... 177 
4.9.6 Stadsdeel Laak................................................................................................................................................. 177 
4.9.7 Stadsdeel Haagse Hout.................................................................................................................................... 178 
4.9.8 Stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg.................................................................................................................. 178 

5 Financieel verslag 2007 ...................................................................................................................... 181 
5.1 Inleiding: van begroting naar rekening ...................................................................................................................... 181 
5.2 Financieel resultaat 2007 .......................................................................................................................................... 181 
5.3 Baten en lasten van de gemeente .............................................................................................................................. 184 

Bijlagen................................................................................................................................................ 189 
1 Bijlage Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor resultaatbepaling............................................................................ 189 

1.1 Algemeen ................................................................................................................................................................. 189 
1.2 Materiële vaste activa ............................................................................................................................................... 189 
1.3 Financiële vaste activa............................................................................................................................................... 190 
1.4 Vlottende activa ....................................................................................................................................................... 190 
1.5 Eigen vermogen........................................................................................................................................................ 191 
1.6 Voorzieningen .......................................................................................................................................................... 191 
1.7 Langlopende en kortlopende schulden....................................................................................................................... 191 
1.8 Wijzigingen ten opzichte van vorig jaar .................................................................................................................... 192 

2 Bijlage Geconsolideerde balans........................................................................................................................................ 193 
3 Bijlage Staat van Baten en Lasten.................................................................................................................................... 194 
4 Bijlage EMU-saldo .......................................................................................................................................................... 197 
5 Bijlage Personele sterkte en personeelslasten ................................................................................................................... 198 
6 Bijlage Gemeentelijke tarieven........................................................................................................................................ 199 
7 Bijlage Aansluiting commissies op programma’s............................................................................................................... 202 
8 Bijlage Afkortingenlijst.................................................................................................................................................... 203



bron: LIAS 3

Voorwoord

Geachte lezer, 

Hierbij bieden wij u de jaarstukken van 2007 aan.  

In dit jaarverslag legt de gemeente Den Haag verantwoording af over de belangrijke gemeentelijke inspanningen van het jaar 
2007. De doelstellingen van waaruit is gewerkt en de geleverde prestaties zijn per programma aangegeven. De 
beleidsprogramma’s geven een compleet beeld van de in 2007 geboekte resultaten en wat het heeft gekost. Voor uitgebreide 
financiële informatie verwijzen wij u naar de jaarrekening.  

Den Haag sluit het jaar 2007 af met een positief financieel resultaat van € 76,3 mln. ten opzichte van de begroting op een totaal 
uitgavenniveau van ruim € 2,7 mld. Dit resultaat wordt grotendeels beinvloed door:  

• afrekening van subsidies aan instellingen en scholen in 2007; 
• afrekening van onderwijsregelingen met het Rijk; 
• overgebleven rijksgeld, omdat de doelstellingen zijn gehaald en de afrekening heeft plaatsgevonden;  
• meer rente- en dividendopbrengsten; 
• voordelig resultaat grondexploitatieplannen en  
• het niet besteden van het bedrag voor onvoorzien. 

Het jaarverslag en de jaarrekening van de gemeente Den Haag worden op de derde dinsdag van april aan de gemeenteraad 
aangeboden en zijn beschikbaar op de website van de gemeente Den Haag (www.denhaag.nl*).

Het College van Burgemeester en Wethouders 

                                                  
* Ga naar www.denhaag.nl, kies Politiek en bestuur, kies Begroting/rekening, kies Jaarverslag 2007. Mail uw vragen naar 
Financiën@bsd.denhaag.nl.
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1 Inleiding

Het college van Burgemeester en Wethouders legt in het jaarverslag verantwoording af aan de Haagse gemeenteraad over het 
gevoerde beleid in 2007.  

Er is in 2007 veel gepresteerd door de gemeente Den Haag. Dit jaarverslag gaat over de belangrijke gemeentelijke inspanningen. 
De financiële vertaling hiervan is de jaarrekening.  

1.1 Leeswijzer

De inleiding, tevens hoofdstuk 1, bestaat uit een drietal onderdelen: de samenstelling van het gemeentebestuur in 2007, de 
opbouw van de ambtelijke organisatie en een aantal kerngegevens van de gemeente Den Haag over de periode 2003-2007. 

De beleidsmatige verantwoording vormt het tweede hoofdstuk van het jaarverslag. De gemeenteraad heeft in de 
programmabegroting 2007 tweeëntwintig* beleidsprogramma’s vastgesteld. In dit jaarverslag legt de gemeente Den Haag per 
programma verantwoording af over de geleverde prestaties in 2007. Waar mogelijk informeert het college de raad over het effect 
dat het gevoerde beleid heeft gehad.  

Hoofdstuk drie, bedrijfsvoering, richt zich op de werking van de ambtelijke organisatie in 2007. In het kort wordt uiteengezet 
wat de gemeente Den Haag heeft gedaan op het gebied van personeels- en informatiebeleid, juridische zaken, doel- en 
rechtmatigheid en huisvesting.  

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (kortweg BBV) is voorgeschreven dat in het jaarverslag 
naast een passage over bedrijfsvoering een aantal paragrafen moet worden opgenomen, zoals bijvoorbeeld grondbeleid en lokale 
heffingen. Onderwerpen, die overigens ook onderdeel uitmaken van de beleidsprogramma’s, worden op deze manier nader uit- 
en toegelicht. Deze paragrafen staan in hoofdstuk vier.  

Hoofdstuk vijf is het financiële verslag. Naast een overzicht van baten en lasten van de gemeente in 2007 staan per programma 
de belangrijkste financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting vermeld. Meer gedetailleerde toelichtingen en 
verschillenverklaringen op de cijfers staan in de jaarrekening 2006. 

                                                  
* De rapportage over het Programma Welzijn (programma 15) is conform het raadsbesluit opgenomen in de rapportage over het Programma Maatschappelijke 
ondersteuning (programma 14).
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1.2 Samenstelling gemeentebestuur en opbouw organisatie 
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1.3 Kerngegevens 2003-2007 

Fysieke en sociale structuur, werkgelegenheid 

Inwoners (aantal per 1/1)    Uitkeringen (gewogen gemiddelde )
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Financiële structuur 

Saldo lasten/baten (x € mln)   Algemene reserve (x € mln)
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Bron: Directie Financiën/Bestuursdienst   De algemene reserve per 31/12, dus voor resultaatverdeling  
      Bron: Directie Financiën/Bestuursdienst  
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2 Verantwoording per programma 

2.1 Visie en missie 

Den Haag heeft haar toekomstvisie en haar lange termijnstrategie vastgelegd in een aantal richtinggevende nota’s: de 
structuurvisie ‘Den Haag 2020: Wéreldstad aan Zee’, de maatschappelijke visie ‘Mensen maken de stad 2020’ en in de position 
paper ‘Den Haag Internationale stad van recht en bestuur’. Hierin beschrijft de gemeente haar ambities bij het investeren in de 
stad en haar mensen. 

De structuurvisie moet velen in en buiten de stad inspireren om gezamenlijk de uitdagingen voor de vitale stad en regio op te 
pakken. Daarbij heeft Den Haag vier troeven: een multiculturele stad, een internationale stad, een stad aan zee en een 
monumentale residentie. In vijftien jaar moet veel gebeuren om deze ambitie waar te maken. Zo gaat Den Haag flink investeren 
in het groen in de stad, in de openbare ruimte en in de bereikbaarheid van de stad. Daarnaast investeert de gemeente ook 
regionaal in groen, water, bereikbaarheid, wonen en economie.  
Den Haag is een woon-, leef- en winkelstad: van winkelen, vrije tijdsbesteding, sport, strand en zee tot aan de vele culturele- en 
zorginstellingen. De bevolking verjongt en verkleurt en dat zorgt voor dynamiek in de stad en voor multiculturaliteit. De stad 
heeft veel uiteenlopende woonmilieus en bijbehorende voorzieningen als winkels en recreatieve mogelijkheden. De vele goede 
en uiteenlopende voorzieningen leveren ook een belangrijke bijdrage aan de binding van burgers en bedrijven met de stad. 

In de maatschappelijke visie streeft Den Haag een stad na waar burgers prettig wonen, werken en recreëren. Een ongedeelde 
stad, waar iedereen zich thuisvoelt en waar inwoners zich met elkaar verbonden voelen. Een stad ook waar Hagenaars, 
afhankelijk van hun persoonlijke situatie, scholing en werk moeten hebben, waar zorg wordt verleend en ondersteuning wordt 
geboden aan mensen die dat nodig hebben. Bovendien willen de Hagenaars hun vrije tijd zinvol en interessant doorbrengen met 
bijvoorbeeld sport, recreatie of cultuur. De maatschappelijk visie en de structuurvisie vullen elkaar aan en zijn voor succes ook 
van elkaar afhankelijk. 

Den Haag profileert zich als internationale stad van recht, vrede en veiligheid. Samen met de provincie Zuid Holland, het Rijk 
en de Europese unie investeert Den Haag om het internationale werk- en leefklimaat in de stad aanzienlijk te versterken. Dat 
gebeurt onder meer door het verder uitbouwen van de kenniseconomie.

Structuurvisie: Wereldstad aan Zee 

Stad aan zee

Monumentale residentie 

Maatschappelijke visie: Mensen maken 
de stad

Ontplooiings- en
ontmoetingsstad  

Veilige en 
leefbare stad 

Creatieve, sportieve en 
Kennisstad

Permanente sociale 
liftfunctie 

Multiculturele stad

Internationale stad
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2.2 Strategie en prioriteiten 

De drie strategieën voor de lange termijn bepalen ook de plannen voor de middellange en korte termijn in Den Haag. De 
ambities en prioriteiten voor de periode 2006 tot en met 2010 liggen vast in het beleidsakkoord van het nieuwe College van B 
en W ‘MeeDoen’ (2006). Dit beleidsakkoord gaat deels door op de ingeslagen weg van het vorige beleidsakkoord ‘Den Haag, 
dat zijn we allemaal’.  

Nieuwe prioriteiten  
Het nieuwe beleidsakkoord geeft wel nieuwe prioriteiten. De rode draad in alle thema’s in dit akkoord is het begrip ‘meedoen’. 
Den Haag wordt gemaakt door de mensen die er wonen en werken. Deze mensen leveren hun bijdrage aan de Haagse 
samenleving. Zij hebben een baan, doen vrijwilligerswerk, volgen een opleiding of zijn betrokken bij hun buurt, op welke manier
dan ook. Dat vraagt om een gemeentebestuur dat de Hagenaars de kans geeft met die betrokkenheid ook echt iets te doen voor 
de stad: mee te praten, mee te werken. De belangrijke thema’s zijn: 

• werk 
• jeugd
• betrokken stad, betrokken burgers 
• een duurzame en vitale stad 
• excellente dienstverlening 
• gezonde gemeentefinanciën 

De strategie uit het beleidsakkoord is verder uitgewerkt in stedelijke plannen en (master)plannen voor bepaalde gebieden. Die 
plannen komen bij de betreffende programma’s in dit jaarverslag aan de orde. Het goed uitvoeren van de plannen vereist 
samenwerking met èn financiële bijdragen van het Rijk, de Europese Unie en private partijen.

De gemeente wil meer zaken uitvoeren in de stadsdelen, om zo dichter bij de burgers te staan. Ieder stadsdeel heeft bovendien 
eigen problemen en daarom is het belangrijk dat de gemeente en partners in dat stadsdeel hun beleid met maatwerk afstemmen 
op die specifieke problematiek. De plannen voor de stadsdelen gaan over onderwerpen als veiligheid, leefbaarheid, jongeren, 
burgerschap en participatie.  

De gemeente maakt niet alleen beleid, maar kijkt meer en meer of de aangekondigde plannen ook succesvol zijn en de 
vastgestelde doelen worden bereikt. Ze maakt daarbij gebruik van kritische succesfactoren voor de interne en externe omgeving 
van de gemeente, bijvoorbeeld: levertijd en bejegening (naar burgers als klant van de gemeente) en bereikbaarheid en 
dienstverlening (naar ondernemers). Die factoren zijn gekoppeld aan hogere beleidsdoelen als kwaliteit van dienstverlening.  

De succesfactoren zijn ingedeeld in vier categorieën: 
• de burger als inwoner 
• de burger als klant 
• de ondernemer  
• de gemeentelijke organisatie  
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Elke succesfactor kent één of meerdere prestatie-indicatoren. Den Haag werkt al enkele jaren met de zogenaamde bestuurlijke 
kengetallen als prestatie-indicatoren. Het gemeentebestuur laat hiermee aan het begin van een jaar (in de begroting) zien wat zij
van plan is te presteren en toont aan het einde van een jaar (in het jaarverslag) wat is bereikt. 

De gemeente kijkt bij de samenstelling van de prestatie-indicatoren zowel naar output (wat is er gedaan?) als naar uitkomst (wat 
is het effect?). De gemeente kan de output direct meten aan de hand van beschikbare middelen. Effecten daarentegen hangen 
niet alleen af van de gemeentelijke inspanningen en voorzieningen maar ook van externe omstandigheden en van wat externe 
partijen presteren. Prestatie-indicatoren zijn een hulpmiddel voor zowel interne sturing als voor de controle van de 
gemeenteraad. 

Den Haag hanteert bewust een beperkt aantal prestatie-indicatoren. Uiteraard is belangrijk over een langere periode hetzelfde te
meten, maar anderzijds is een set prestatie-indicatoren geen statisch geheel voor een lange periode. Jaarlijks kunnen bij de 
begroting indicatoren worden vervangen of toegevoegd.  

De volgende tabel bevat de kritische succesfactoren en de daarbij behorende prestatie-indicatoren. Deze indicatoren worden in 
de programma’s verder uitgewerkt in streef- en realisatiecijfers.  
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Extern: burger als inwoner 

Strategische succesfactoren  Effect-indicatoren Output-indicatoren 
Veiligheid openbare ruimte
programma 4 Veiligheid

% inwoners in eigen buurt met 
 onveilig gevoel 

• % op brandveiligheid gecontroleerde 
gebruiksvergunningen 
• % spoedgevallen brandweer binnen normtijd 
• brandveiligheidsadviezen 

Culturele attractiviteit
programma 5 Cultuur en media

oordeel bezoeker over aanbod 
cultuurvoorzieningen 

% deelnemende scholen en leerlingen 
buitenschoolse  
activiteiten 

Kwaliteit onderwijs
programma 6 Onderwijs

• opleidingsniveau Haagse 
bevolking  
• cito-score 

• schoolverzuim  
• voor- en vroegschoolse educatie 
• aantal schakelklassen 

• % geslaagde leerlingen per soort 
voortgezet onderwijs 

• aantal (herplaatste) schoolverlaters 
• deelnemers VAVO en Nederlandse taal-1 

Stimulans burgerschap 
programma 7 Inburgering

oordeel burger over positie groep 
in de samenleving 

• aantal inburgeraars
• deelnemers oudereducatie en educatietrajecten 

Meer zelfredzaamheid 
programma 8 Werk en inkomen 

aantal uitkeringen • % afwijzing uitkeringen door poortwachten 
• % uitstroombevordering door handhaven 
• uitstroom naar werk/ school c.q. uit de uitkering  
• aantal geplaatste kinderen kinderopvang 
• deelname en uitstroom gesubsidieerde arbeid 
• arbeidsgehandicapten werkzaam bij Haeghe Groep 
• Stand wachtlijst Haeghe Groep

Bestrijding armoede 
programma 9 armoedebeleid 

• huishoudens met ooievaarspassen en bijzondere 
bijstand 
• in behandeling genomen aanvragen t.o.v. het 
aantal positieve (financiële) oplossingen 
• deelnemers Weet wat je besteedt  
• verstrekte pandkredieten 

Verbeteren leefbaarheid 
programma 11 leefbaarheid 

• kwaliteitsniveau wegen in de stad 
• aantal speellocaties  
• aantal buitengewone opsporingsambtenaren 

Bevorderen sportklimaat 
programma 13 sport 

• sportdeelname burger 
• oordeel burger over het aanbod 
en de variëteit sportvoorzieningen 
• aantal leden sportverenigingen 

• aantal kunstgras- en wetravelden 
• aantal gemeentelijke sportvoorzieningen 
• aantal brede buurtscholen met sportintroductie en 
—keuze 

Meedoen in de samenleving 
programma 14 maatschappelijke 
ondersteuning 

• % Hagenaars (16+) dat 
vrijwilligerswerk doet 
• Gehonoreerde aanvragen 
straatfeesten  

• aantal openingsuren en —tijden van buurthuizen 
• verbeteren leefsituatie thuis- en daklozen 
• subsidie vrijwilligers(organisaties)  
• bezoek en openingstijden buurthuizen / 
ontmoetingscentra 
• hulpvragen sociaal raadslieden 
• baliehulpvragen en telefonische hulpvragen 
juridische hulpverlening 

Verbeteren gezondheid 
Programma 16 volksgezondheid 
en zorg 

Gezondheidsbeleving bij burgers Aantal meldingen huiselijk geweld 

Waarborgen bereikbaarheid 
programma 17 Verkeer 

• fietsgebruik 
• aantal reizigers in het openbaar 
vervoer in Den Haag 
• aantal ziekenhuisgewonden en 
verkeersdoden 
• aantal gebieden waar het 
parkeren op straat gereguleerd is 
• oordeel van de burger over de 
bereikbaarheid van het Centrum 
met de fiets, auto en OV

Realiseren aantrekkelijk 
woonklimaat
programma 18 wonen 

• oordeel burger over eigen 
woning en woonomgeving  
• woonruimteverdeling 

• oordeel burger over eigen woning en 
woonomgeving  
• woonruimteverdeling 



bron: LIAS 17

Herontwikkeling Den Haag 
programma 19 stedelijke 
ontwikkeling, binnenstad en 
binckhorst

• inwoneraantal  
• aantal aan Raad aangeboden bestemmingsplannen 

Verbeteren milieukwaliteit 
programma 20 milieu 

• aantal milieucontroles  
• aantal controles op veiligheid bij bedrijven 
• aansluiten ongerioleerde panden 
• aantal km te vervangen riolering                            

Gezonde financiën 
programma 22 financiën 

woonlasten 

Extern: burger als klant

Strategische succesfactoren  Effect-indicatoren Output-indicatoren 
Kwaliteit dienstverlening • oordeel burgers over  
programma’s 1 en 2 Bestuur 
burgerjaarverslag 

dienstverlening van de gemeente 
(op bereikbaarheid, bejegening, 
levertijd)  
• oordeel burgers digitale 
dienstverlening 

Betrouwbare
bevolkingsadministratie
programma 3 burgerzaken 

• klanttevredenheid 
dienstverlening 

• afhandelingtermijn bezwaren  
• afhandelingtermijn klachten  6 weken  

Extern: burger als ondernemer

Strategische succesfactoren  Effect-indicatoren Output-indicatoren 
Aantrekken bedrijvigheid 
programma 12 Economie 

• aantal arbeidsplaatsen  
• opgeleverde kantoorruimte  
• aantal startende ondernemers 

• aantal hectare direct uitgeefbare bedrijventerrein 
• aantal bezoekers ondernemersportaal, digitale 
bedrijvenbalie

Herontwikkeling Den Haag 
programma 19 stedelijke 
ontwikkeling, binnenstad en 
binckhorst 

• bestedingen van bezoekers  
aan de binnenstad 
• waardering van bezoekers van de 
binnenstad 

Versterken economische potentie 
programma 21 internationale 
zaken, promotie en communicatie 

geprognosticeerde arbeidsplaatsen • aantal toeristen 
• aantal congresdeelnemersdagen 

Intern: gemeentelijke organisatie 

Strategische succesfactoren  Effect-indicatoren Output-indicatoren 
Kwaliteit personeel
hoofdstuk 3 bedrijfsvoering 
sociaal jaarverslag

• ziekteverzuim 
• % allochtonen in diens 
• % vrouwen in dienst
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2.3 Belangrijke programmaresultaten 2007 

2.3.1 Programma Bestuur / Gemeenteraad 

Coördinerend portefeuillehouder: Presidium

De gemeenteraad vertegenwoordigt de belangen van de burgers en vormt met het college van burgemeester en wethouders het 
Haagse gemeentebestuur.  

De gemeenteraad: 
• functioneert als volksvertegenwoordiger; 
• stelt de kaders vast van het door het college te voeren beleid; 
• controleert het door het college te voeren beleid. 

De gemeenteraad wordt in zijn taakuitoefening bijgestaan door de Griffie. Deze zorgt voor: 
• goede en uitgebreide dienstverlening aan de raad; 
• ondersteunen van de relatie tussen burger en raad; 
• optimaliseren van de communicatie tussen burger en raad. 

1. Hebben we gedaan wat we zouden doen? 

Raads(commissies) 
In 2007 hebben alle raadscommissies hun eigen werkwijze uitgebreid geëvalueerd en heeft een beRAADsdag plaatsgevonden 
(retraite van de raad). De gemeenteraad beraadt zich naar aanleiding van de behandeling van de conceptverordening 
stadsdeelorganisatie op de samenstelling, taken en werkwijze van de Haagse stadsdeelcommissies. 

Rekeningencommissie 
De Rekeningencommissie onderzoekt de jaarrekeningen van het gemeentebestuur en het gevoerde financieel beheer. Het 
financieel beheer was in de jaarrekeningen 2006 redelijk op orde. De commissie heeft de voortgang van het verbetertraject bij de
dienst Stedelijke Ontwikkeling gevolgd. In 2007 heeft de commissie het conceptrapport vastgesteld over het onderzoek naar de 
beheersing van de verbonden partijen1 Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld (OCWV) en de Haagse Milieu Services 
(HMS). De formele afhandeling van dit conceptrapport zal naar verwachting in 2008 plaatsvinden. Verder is in 2007 aandacht 
besteed aan de hernieuwde onderbesteding op investeringen bij de gemeente Den Haag, aan het financieel beheer bij de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de ontwikkeling van een Intern Dienstencentrum (Shared Services) en het 
subsidieproces bij DSO. Tot slot heeft de commissie het functioneren van de Rekenkamercommissie geëvalueerd.  

Rekenkamercommissie 
De Rekenkamercommissie (RKC) doet onafhankelijke onderzoeken. In 2007 heeft de RKC drie onderzoeken uitgebracht: 

• Herhalingsonderzoek naar de kwaliteit van de programmabegroting. De commissie concludeert dat de begroting veel 
beter te lezen is, maar dat het sturende vermogen beter kan.  

• Herhalingsonderzoek naar de sturing door de gemeente van welzijnsorganisaties. De commissie concludeert dat een 
aantal aanbevelingen inmiddels is overgenomen, maar dat de tussentijdse bijsturing op inhoud en budget van de 
welzijnsinstellingen aan de hand van instellingsrapportages nog aandacht behoeft. Dit is meegenomen in de discussie 
over de toekomst van het welzijnswerk.  

• Onderzoek naar de vraag hoe schoon de gemeente de woonomgeving weet te houden. De RKC concludeert dat de 
gemeente onvoldoende weet hoe schoon de stad gemaakt wordt en daarom daar niet goed op kan sturen.  

Daarnaast is de commissie in 2007 gestart met drie onderzoeken: 
• onderzoek naar het reïntegratiebeleid van de gemeente 
• onderzoek naar het grondbeleid 
• onderzoek naar de uitvoering van de wet maatschappelijke ondersteuning 

                                                  
1

Verbonden partijen zijn deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en publiek-private samenwerkingsverbanden waarin de gemeente financiele en 
bestuurlijke belangen heeft. Voor een overzicht van alle verbonden partijen van de gemeente Den Haag zie hoofdstuk 4, paragrafen, van dit jaarverslag.
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De RKC wordt naar aanleiding van de in 2007 gehouden evaluatie en de bespreking daarvan in de raadscommissie Veiligheid, 
Bestuur en Financiën omgevormd tot een volledig onafhankelijke Rekenkamer.  

Burgerinitiatieven 
Er zijn in 2007 vijf burgerinitiatieven ingediend. Hiervan zijn in 2007 drie in behandeling genomen: 

• Fietsenstalling Vruchtenbuurt is aangenomen; 
• Weidevogelpark is verworpen; 
• Moskee El Fath is nog in behandeling. 

Daarnaast voldeed een initiatief niet aan de eisen uit de verordening op het burgerinitiatief. Van het vijfde initiatief wordt begin 
2008 bepaald of het in behandeling zal worden genomen. 

Ombudsman 
In 2007 zijn 709 klachten ingediend bij de Ombudsman. Er zijn 732 klachten afgehandeld uit 2007 en eerdere jaren. Een 
uitgebreide toelichting hierop staat in het jaarverslag van de Ombudsman.  

Huisvesting 
In 2007 is de audiovisuele apparatuur in de raadszaal vervangen. Verder verantwoordt dit programma de kosten van de 
huisvesting van de raad, raadsfracties en het presidium. In het hoofdstuk Bedrijfsvoering is dit onderdeel verder toegelicht alsook 
in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen. 

2. Wat is bereikt?

De Griffie heeft haar werkzaamheden uitgevoerd op basis van het communicatieplan 2007, dat het presidium heeft vastgesteld, 
en het werkplan van de griffie. De griffier heeft met de fractievoorzitters van de raad gesprekken gevoerd over 
klanttevredenheid. De fractievoorzitters zijn over het algemeen positief over de werkzaamheden van de griffie.  

In 2007 is het gemiddelde aantal bezoekers aan het politieke portaal op internet in een jaar verdubbeld (gemiddeld 14.000 
bezoeker per maand). De resultaten van het Haagse Stadspanel met betrekking tot de bekendheid van de website worden 
afgewacht. Het politiek portaal heeft wel de WebWijzer Award 2007 gewonnen.  

3. Financiën 
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(bedragen in duizenden euro’s)

Programma-activiteiten in 2007 Uitkomst 2007 Begroting 2007 Uitkomst 2006 

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Gemeenteraad en Griffie 1.444 66 1.474 50 1.628 5

Huisvesting raad 422 534  387

Ombudsman 443 27 459  434

Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie 1.994 30 2.174 30 1.926 5

Apparaatskosten Raadsorganisatie 2.179 19 2.193 27 2.017 105

Subtotaal 6.482 142 6.834 107 6.392 115

Verrekening met reserves 30  82  30  149  11  30  

Totaal 6.512  224  6.864  256  6.403  145  
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2.3.2 Programma Bestuur / College 

Coördinerend portefeuillehouder: W.J. Deetman / G.Ph. Huffnagel

Doelstelling van het programma Bestuur/College is dat het stadsbestuur het beleid enthousiast en daadkrachtig ontwikkelt en 
uitvoert. De gemeente is er voor de Hagenaar en wil klantgericht werken. De gemeente gaat meer taken op het niveau van 
stadsdelen uitvoeren. Bewoners kunnen zo beter meepraten èn meebeslissen over het beleid en de inzet van de middelen. 

De gemeente Den Haag wilde ook in 2007 de meest klantgerichte gemeente van Nederland zijn. Onder de noemer ‘In Den 
Haag is iedere burger een beetje Majesteit’ investeert de gemeente in de kwaliteit van haar dienstverlening. Met het programma 
Het Glazen Stadhuis wil de gemeente haar digitale contact met de burger verbeteren. Zij zet zich jaarlijks in voor: 
• betere bereikbaarheid per e-mail, telefoon, loket en schriftelijk 
• kortere levertijden tussen de aanvraag van een product en de ontvangst er van, dan wel een besluit over de aanvraag van het 

product 
• goede bejegening van klanten door de gemeente 
• goede elektronische dienstverlening  

1. Hebben we gedaan wat we zouden doen? 

Stadsdeelgericht werken 
In 2007 zijn belangrijke stappen gezet in het overhevelen van taken naar de stadsdelen (deconcentratie). De gemeenteraad heeft 
de Nota De Stad Delen vastgesteld en de projectdirecteur en stadsdeeldirecteuren zijn aangesteld. Ook is de bijbehorende 
reorganisatie in belangrijke mate afgerond. Verder zijn vierjarige stadsdeelplannen opgesteld en is in elk van de stadsdelen met
het nieuwe flexibele budget een grote hoeveelheid concrete acties uitgevoerd. Dit is de basis om de in de nota De Stad Delen 
geformuleerde intentie om met de Deconcentratie een versterking van de stadsdeelorganisatie te realiseren. 

Meest klantgerichte gemeente 
Den Haag was in 2006 de meest klantgerichte gemeente van Nederland. In 2007 is gewerkt aan consolidatie en verankering van 
die winst. Dat betekent dat er een programma Meedoen met Excellente Dienstverlening is gemaakt dat aan alle initiatieven in 
de organisatie een wegwijzer biedt. In 2008 zal dit programma starten. 

Klantgerichte dienstverlening 
In de ontwikkeling van de dienstverlening staat de klant centraal. Dat betekent dat de klant zelf mag kiezen via welk 
dienstverleningskanaal hij in contact wil treden met de gemeente: via het digitale loket, de telefoon of de balie. Voor een betere 
samenhang tussen de verschillende communicatiekanalen is in 2007 de concernbrede infrastructuur voor digitale dienstverlening 
verder ontwikkeld. Digitale informatievoorziening en digitale dienstverlening zijn de sleutel voor excellente dienstverlening langs
meerdere kanalen. 

Beste gemeentelijke dienstverlener 
Eind 2007 is Den Haag uitgeroepen tot de beste gemeentelijke dienstverlener van Nederland in het vergelijkend onderzoek van 
het ministerie van BZK. De gemeente Den Haag heeft op basis van een top 30 van gemeentelijke producten voor burgers en 
bedrijven de hoogste score in digitale informatievoorziening en digitale dienstverlening.  

Dienstverleningsportalen 
In 2007 is het project NieuwDenHaag.nl gestart om een digitale omgeving (een portal) te maken waarin alle Haagse informatie 
wordt gebundeld. Op de portal staat niet alleen gemeentelijke informatie, maar ook informatie van en voor bewoners, bedrijven 
en bezoekers. NieuwDenHaag.nl integreert de bestaande omgeving DenHaag.nl, Residentie.net, DenHaag.com en 
DenHaagwoonstad.nl. In 2007 heeft ResidentieNet de Webwijzer Award gewonnen. 

Huisvesting college en gemeentelijk apparaat
In dit programma Bestuur/College zijn de kosten verantwoord van de panden waarin het college en het gemeentelijk apparaat 
gehuisvest zijn. In het hoofdstuk Bedrijfsvoering is dit onderdeel verder toegelicht alsook in de paragraaf Onderhoud 
Kapitaalgoederen.
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2. Wat is bereikt? 

Op basis van de Nota De Stad Delen zijn in 2007 belangrijke stappen gezet in het deconcentreren van taken naar de stadsdelen. 
Met deze deconcentratie wordt de klantgerichtheid van de gemeente verder verbeterd. Den Haag heeft een naam hoog te 
houden want in 2007 is de gemeente uitgeroepen tot de beste gemeentelijke dienstverlener van Nederland in het vergelijkend 
onderzoek van het ministerie van BZK. 

Effect-kengetallen Realisatie
 2007 op 
basis van 

klantgericht
heidscijfers

Begroting 
2007 op 
basis van 

kengetallen

Realisatie
2006 op 
basis van 

klantgericht
heidscijfers

Realisatie
2006 

op·basis 
van 

kengetallen

Nulmeting 
klantgericht
heidscijfers 

Nulmeting 
kengetallen

Bereikbaarheid: % tevredenheid Hagenaars bij 
contact met de gemeente (cijfer 7 of hoger): 

 2004 2002

-bezoek 81%  91% 83% 89% 81% 92%
-telefonisch 68%  78% 75% 79% 68% 67%
-schriftelijk 52%  73% 68% 68% 61% 75%
-e-mail 66%  82% 77% 81% 60% 48%
Bron: Stadsenquête        

Bejegening: % tevredenheid burgers over de 
gemeentelijke dienstverlening (cijfer 7 of 
hoger): 

 2004 2000

-termijn waarbinnen is geholpen 80% 70% 79% 67% 2005: 82% 62%
-vriendelijkheid/beleefdheid personeel 86% 70% 89% 86% 83% 78%
-deskundigheid personeel 80% 70% 82% 75% 74% 73%
-in hoeverre vraag is opgelost 80% 70% 85% 77% 78% 69%
Bron: Stadsenquête        

Oordeel burger/bezoeker over www.denhaag.nl  2002 2001

Bron: Stadsenquête 6,9 7,7 6,9 6,9 6,9 6,9

Elektronische dienstverlening: % inwoners dat 
gebruik maakt digitale dienstverlening: 

 1999 2001

-bezoek aan de site www.denhaag.nl 45% 45% 41% 41% 7% 20%
-gebruik internet thuis/ op werk  79% 80% 82% 74% 44% 64%
Bron: Stadsenquête        

Toelichting
De onderzoeksmethode is gewijzigd. De begroting 2007 is nog gebaseerd op kengetallen. De realisatie 2007 is gebaseerd op 
klantgerichtheidscijfers. Hierdoor wijkt de realisatie af van de begroting.  

3. Financiën 
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(bedragen in duizenden euro’s)

Programma-activiteiten in 2007 Uitkomst 2007 Begroting 2007 Uitkomst 2006 

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Bestuursorganen 1.931 11 1.668 20 2.172 29

Huisvesting college van burgemeester en wethouders 571 98 930 91 1.209 94

Bestuursondersteuning college van burgemeester en 
wethouders (BGM) 

6.337 537 6.088 197 14.336 2.699

Bestuursondersteuning college van burgemeester en 
wethouders (BDLM) 

10.146 3.518 9.900 3.277 7.453 3.328

Coördinatie Grotestedenbeleid 665 275 454 67 9.673 3.228

Apparaatskosten College van B&W 1.687 2 1.517 11 1.636 58

Bestuurlijke samenwerking 2.829 2.838  2.605

Collectieve huisvesting 36.602 39.579 33.662 36.419 36.195 36.711

Overige huisvesting 12.256 13.570 10.116 10.239 7.501 7.723

Haagnet 4.950 7.774 5.047 6.930 4.888 6.502

Facilitaire producten 28.555 28.353 25.626 26.459 25.516 24.336

Subtotaal 106.529 93.717 97.846 83.710 113.184 84.708

Verrekening met reserves 1.914  3.817  1.316  4.750  11.483  6.452  

Totaal 108.443  97.534  99.162  88.460  124.667  91.160  
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2.3.3 Programma Burgerzaken 

Coördinerend portefeuillehouder: G.Ph. Huffnagel

Doelstelling van het programma Burgerzaken is de juiste vaststelling van de identiteit van mensen en vastlegging van gegevens 
van de inwoners van Den Haag en van de Nederlanders in het buitenland.  
Op basis van de levenscyclus (geboorte, vestiging, huwelijk, vertrek, overlijden) moet een burger tijdig de juiste informatie 
doorgeven aan de gemeente. Met deze gegevens heeft de burger recht op tijdige en correcte levering van paspoorten, rijbewijzen,
uittreksels, oproepkaarten voor verkiezingen en andere documenten en diensten. 

De gemeente zoekt steeds naar meer mogelijkheden van een klantgerichte dienstverlening. Kwaliteit, degelijkheid, 
betrouwbaarheid en tijdigheid zijn daarbij de sleutelwoorden en moeten klanten op een juiste wijze helpen, zodat zij daar een 
goed gevoel aan over houden. 

1. Hebben we gedaan wat we zouden doen? 

Klantgerichte dienstverlening 

Betere (elektronische) dienstverlening 
Op het terrein van dienstverlening zijn verschillende initiatieven ontplooid: 

- Geboorteaangifte in het Haga Ziekenhuis 
- Snelloketten in stadsdeelkantoren 
- Versnelde inschrijving Arubaanse studenten 
- Trouwen of partnerregistratie op locatie naar keuze 
- Mogelijkheid tot gratis trouwen verdubbeld 
- Dienstverlening meer op afspraak 
- Meer openingsuren op stadsdeelkantoren 
- Publiekscampagne electronische dienstverlening 

Versnelde inschrijving Arubaanse studenten 
Het Immigratiekantoor heeft een versnelde inschrijving van Arubaanse studenten georganiseerd samen met de Arubaanse 
overheid en het The Hague Hospitality Centre. Vergelijkbare afspraken zijn gemaakt met onder andere het Antillenhuis, het 
Institute of Social Studies, de Haagse Hogeschool en de Hotelschool. 

Actuele en betrouwbare bevolkingsadministratie

Klantgerichte dienstverlening Betrouwbaarheid en veiligheid van documenten  

Fraudebestrijding 

Register niet-ingezetenen 

Modernisering basisadministratie

Betere elektronische dienstverlening

Invoering burgerservicenummer en 
pinnen aan de balie  

Stempas bij verkiezingen

Ceremonie bij naturalisatie
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Trouwen of partnerregistratie op locatie naar keuze 
Het is mogelijk om te trouwen of een partnerschap te registreren op een locatie naar keuze. Deze mogelijkheid voorziet in een 
behoefte, waar veel gebruik van wordt gemaakt.  

Gratis trouwen 
De mogelijkheid van gratis trouwen/partnerschapregistratie is verdubbeld naar vier momenten in de week. Hier wordt maximaal 
gebruik van gemaakt. Ook kan een huwelijk kosteloos worden voltrokken op het stadsdeelkantoor Escamp. 

Dienstverlening op afspraak 
Door meer op afspraak te werken kan beter worden ingespeeld op de drukte. Er zijn in 2007 ongeveer 21.250 afspraken gemaakt 
(was 6.800 in 2006). 

Meer openingsuren op stadsdeelkantoren 
Sinds augustus zijn de stadsdeelkantoren weer open op de dinsdagochtend. Het aantal openingsuren per stadsdeelkantoor is 
daarmee gestegen van 56 uur per week naar 60 uur. 

Publiekscampagne electronische dienstverlening 
Een nieuwe publiekscampagne wijst burgers op de mogelijkheid om electronisch zaken te doen met de gemeente. Reclamespotjes 
en freecards wijzen het publiek op de verschillende diensten en producten die geheel elektronisch kunnen worden aangevraagd 
vanuit huis. In totaal zijn 4.750 elektronische producten geleverd, een stijging van 75% ten opzichte van 2006. 

Afhandeling klachten en bezwaren 

Toelichting
Klachtenmanagement: De gemeente wil op minimaal 85% van de klachten reageren binnen zes weken. In 2007 is dit streven niet gehaald. 
79% van de klachten (was 81% in 2006) is binnen de termijn van zes weken beantwoord. Ontvangen klachten in 2007: 387 (was 322 in 2006).  
Aanlevering stukken in bezwaarzaken: Burgerzaken wil minimaal 80% van de bezwaren binnen vier weken aanleveren bij de Adviescommissie 
bezwaarschriften. In 2007 zijn alle bezwaren binnen vier weken aangeleverd (was 86% in 2006).

Invoeren burgerservicenummer en pinnen aan de balie 
Het burgerservicenummer (BSN) is op 26 november 2007 definitief ingevoerd. Het BSN draagt bij aan het eenvoudiger 
uitwisselen van persoonsgebonden gegevens tussen burger en overheid. Ook biedt het mogelijkheden voor een betere 
(elektronische) dienstverlening. Personen die niet in Nederland woonachtig zijn, maar die wel een BSN hebben zullen worden 
geregistreerd in het Register niet-ingezetenen (RNI).  

Stempas bij verkiezingen 
Bij de verkiezingen van de Provinciale Staten op 7 maart 2007 is wederom gebruikgemaakt van een stempas. Met een stempas 
kan de kiezer stemmen in elk willekeurig stemlokaal. Om de opkomst te stimuleren zijn vier extra stembureaus ingericht bij 
winkels en op het Centraal Station. Van deze mogelijkheid is veel gebruik gemaakt. Twee stembureaus zijn ingericht met 
voorzieningen voor blinden en slechtzienden. Hoewel de aanloop bescheiden was, waardeerde de doelgroep de voorziening zeer. 

Naturalisatieceremonie 
In 2007 zijn ruim tweeduizend personen uitgenodigd voor een van de negentien naturalisatieceremonies. In totaal kregen 1.893 
personen de Nederlandse nationaliteit.  

Betrouwbaarheid en veiligheid 

Fraudebestrijding 
In juni zijn de regels over meervoudige vermissingen van reisdocumenten verscherpt. Er wordt minder snel een nieuw document 
verstrekt bij twijfel. Dit heeft geleid tot een verdubbeling van het aantal weigeringen ten opzichte van 2006.  
Op het stadsdeelkantoor Laak en het Immigratiekantoor zijn visagescanners geplaatst. De visagescanners controleren de 
aangeboden identiteitsdocumenten zeer snel op echtheid. Dit is zichtbaar voor de klant. 

Output-kengetallen Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Realisatie
2006

Nulmeting
2002

afhandelingtermijn klachten  6 weken  79% 85% 81% 67%
Bron: Burgerjaarverslag 
afhandelingtermijn bezwaren  100% 80% 86% 50%
Bron: Burgerjaarverslag 
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In totaal is 62 keer aangifte gedaan van fraude en zijn 61 signaleringen geplaatst. Dit betreffen mensen die zeer vaak hun 
reisdocumenten zijn kwijtgeraakt.  

Moderniseren basisadministratie 
De Wet op de Basisregistraties is ingevoerd. Dit houdt in dat overheidsinstanties verplicht zijn GBA-gegevens te gebruiken. 
Afwijkingen worden teruggemeld aan de GBA voor nader onderzoek. De terugmeldverplichting is met vier grote afnemers 
gerealiseerd: Belastingdienst, Rijksdienst voor het Wegverkeer, Sociale Verzekeringsbank en enkele provinciale administraties. 

Pardonregeling 
Nieuw beleid van het kabinet heeft de gemeente verplicht aan de slag te gaan met het beoordelen en verwerken van alle nog 
openstaande asielaanvragen die zijn ingediend onder de oude Vreemdelingenwet. In totaal zijn in dit kader ruim 1.500 
verblijfsdocumenten uitgereikt.  

2. Wat is bereikt? 

De kerntaak van Burgerzaken is de juiste vaststelling van de identiteit en vastleggen van gegevens van inwoners van Den Haag. 
Burgerzaken beheert de basisregistratie van personen en is daarmee de informatiebron van persoonsgegevens voor alle 
gemeentelijke diensten. De burger moet tijdig de juiste informatie over geboorte, vestiging, huwelijk en overlijden doorgeven 
aan de gemeente. Op basis van deze gegevens heeft de burger recht op tijdige en correcte levering door Burgerzaken van 
paspoorten, rijbewijzen, uittreksels, oproepkaarten voor verkiezingen en andere documenten en diensten. De scores op 
klanttevredenheid laten zien dat klanten dit begrijpen en waarderen. 

Toelichting
De klanttevredenheid bleef in 2007 met 84% op nagenoeg hetzelfde niveau als in 2006 (85%). 

3. Financiën 
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(bedragen in duizenden euro’s)

Programma-activiteiten in 2007 Uitkomst 2007 Begroting 2007 Uitkomst 2006 

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Burgerzaken 22.964 22.844 190 23.894

Baten secretarieleges Burgerzaken 2.422 10.047 2.273 9.940 1.578 9.658

Subtotaal 25.386 10.047 25.117 10.130 25.472 9.658

Verrekening met reserves 0  159  340  232  0  713  

Totaal 25.386  10.206  25.457  10.362  25.472  10.371  

Effect-kengetal Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Realisatie 
2006 

Nulmeting 
2002 

Klanttevredenheid dienstverlening  84%  80% 85% 82% 
Bron: Stadsenquête  



30



bron: LIAS 31

Handhaven openbare orde en vergroten veiligheid in de stad

Gebiedsgericht beleid Toezicht en handhaving 
(vergunningen, BIBOB) 

Persoongericht beleid

DoorstromersCoffeeshops

Panden

Prostitutie

Noodgebieden

Cameratoezicht

Alcoholverboden

Hotspots Veelplegers

Horecavergunningen

Brandveiligheid en 
hulpverlening

Terrorismebestrjding

2.3.4 Programma Openbare orde en Veiligheid 

Coördinerend portefeuillehouder: W.J. Deetman

Doelstellingen van het programma Veiligheid zijn het handhaven van de openbare orde en meer veiligheid in de stad. Veiligheid 
en zoals mensen die ervaren zijn essentieel voor het goed functioneren van de stad en de samenleving. In 2006 heeft de raad het
veiligheidsplan ‘Een veilig Den Haag (2): een opdracht aan alle Hagenaars’ vastgesteld voor de periode 2006-2010. De gemeente 
spant zich, in samenwerking met maatschappelijke partners, in hoofdzaak in voor de volgende zaken: 

• Gebiedsgericht beleid: minder onveiligheid en overlast in bepaalde gebieden. Het streven is om in de gebieden te komen tot 
een normale situatie zonder bijzondere maatregelen. 

• Toezicht en handhaving:  
• Persoonsgericht beleid: de gemeente Den Haag treedt hard op om de overlast van mensen die stelselmatig 

misdrijven/overtredingen plegen (doorstromers en veelplegers) zichtbaar te verminderen.  
• Brandveiligheid en hulpverlening. 

1. Hebben we gedaan wat we zouden doen? 

Gebiedsgerichte aanpak 
De gebiedsgerichte aanpak richt zich op veiligheidsproblemen in bepaalde geografische gebieden in de stad. Daar moeten op 
termijn geen bijzondere maatregelen meer nodig zijn. 

Noodgebieden
Het noodgebied rond de Stationsweg is gehandhaafd. In 2007 is opnieuw een aantal acties gehouden met preventief fouilleren. 
De situatie rond het noodgebied is geëvalueerd en er is geconstateerd dat de aanwijzing noodgebied vooralsnog in een behoefte 
voorziet.

Hotspots 
Met gerichte acties wordt geprobeerd de fysieke en sociale veiligheid op hotspots te verbeteren. Het streven is in 2009 het aantal
terug te brengen tot 17. In 2007 is het aantal hotspots teruggedrongen naar 17, waarmee de aanpak ruimschoots op schema zit. 
De aanpak hotspots is een gerichte samenwerking van politie, corporaties en gemeentelijke diensten.  
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Output-indicator (GSB) Realisatie 
2007 

Begroting 
2007 

Realisatie 
2006 

Nulmeting
2004

Vermindering criminaliteit in risicogebieden 
aantal hotspots in de openbare ruimte 17 21 20 22 
Bron: Politie     

Cameratoezicht 
Het cameratoezicht in de Poeldijksestraat is met het verdwijnen van de prostitutiepanden daar vervallen. De vrijgekomen 
capaciteit is ingezet op de kop van het Spui en de Grote Marktstraat. 
Door de verbouwingswerkzaamheden aan het Centraal Station werkt daar een aantal vaste camera’s niet meer. Daarom is er nu 
een tijdelijk draadloos systeem. Voor de rest zijn er geen wijzigingen in het gebied dat in de gaten gehouden wordt. Het gaat in
hoofdlijn nog steeds om de prostitutiestraten, Centraal Station en Hollands Spoor en de assen vanaf die stations naar het 
centrum.  

Alcoholverboden 
De alcoholverboden zijn in 2007 opnieuw geëvalueerd. Hieruit blijkt dat de huidige gebiedsaanwijzingen op hoofdlijnen 
voldoen. Het aantal gebieden is per saldo gelijk gebleven. Van enkele gebieden zijn grenzen aangepast.  

Vergunningverlening, toezicht en handhaving 

Coffeeshops 
Het aantal gedoogde coffeeshops is gehandhaafd op 40 en deze shops zijn in 2007 strak gecontroleerd. Hierbij zijn weinig 
overtredingen geconstateerd. In 2007 is het zichtveldcriterium (of de voordeur van de coffeeshop zichtbaar is vanuit de voordeur
van een basisschool) nader uitgewerkt. Tevens is een aanpak voorbereid om de concentratie van coffeeshops in een klein gebied 
te verminderen. Uit hercontrole van alle coffeeshops op het afstandscriterium (of de coffeeshop binnen 500 meter loopafstand ligt
van een middelbare school of een jongerencentrum) is naar voren gekomen dat 7 shops na een overgangstermijn zullen moeten 
sluiten.  

Prostitutiebedrijven
Het aantal prostitutie-inrichtingen is de laatste jaren afgenomen tot 99 en zal de komende jaren wellicht verder dalen. De politie
volgt daarnaast de escort en thuisontvangst van prostituees buiten de gelegaliseerde en gecontroleerde inrichtingen actief. 

Bibob 
In 2007 zijn door de gemeente Den Haag 40 bouwvergunningaanvragen en 328 horeca- en seksvergunningaanvragen getoetst in 
het kader van de Wet BIBOB (Bevordering Integriteits-Beoordeling Openbaar Bestuur tegen het investeren met crimineel geld). 
Hiervan zijn 30 getoetst door het Landelijk Bureau Bibob. Dit heeft geleid tot 3 weigeringen/ intrekkingen van een vergunning. 

Vreemdelingenbeleid 
In 2007 is de landelijke ‘Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet’ ofwel de Pardonregeling uitgevoerd. 
Hierbij is aandacht besteed aan de nazorg van de mensen die uiteindelijk mogen blijven. Uiteindelijk zijn voor ongeveer 800 
personen burgemeestersverklaringen omtrent wonen in Nederland opgesteld. Deze verklaringen onderschrijven de 
aannemelijkheid dat iemand in 2006 in Den Haag woonde en spelen een rol bij de toekenning van een definitieve verblijfsstatus 
door het Rijk.  

Voetbal 
In 2007 is het nieuwe stadion van ADO Den Haag in het Forepark geopend. Op het gebied van veiligheid heeft dit geleid tot: 
• een veiligheidsverklaring voor het ADO Den Haag stadion voor de licentie van de KNVB 
• plaatsing van een camerasysteem in de buitenruimte van het stadion 
• plaatsen en opleveren van het C2000 communicatiesysteem voor de hulpdiensten 
• herzien en afsluiten van het convenant veiligheid betaald voetbal Den Haag 2007-2008 

Keurmerk Veilig Ondernemen 
Het doel voor 2009 is dat 15 bedrijfslocaties tenminste de eerste ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen hebben. Op die 
locaties moet de criminaliteit met tenminste 10% verminderd worden. Sinds 2007 lopen er 13 projecten, waarvan er 9 
gecertificeerd zijn volgens het keurmerk. In het algemeen leiden de KVO-projecten tot overleg tussen onder meer de 
ondernemers, de politie, de gemeente, de HTM en de brandweer. 
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Persoongericht beleid 

Het blijkt dat 10% tot 15% van de criminelen verantwoordelijk is voor 60% tot 65% van de criminaliteit in de stad. De 
gemeente Den Haag heeft samen met politie, justitie en hulpverlening een ketenaanpak ontwikkeld om actief informatie uit te 
wisselen over een persoon. Daarmee kunnen individuen beter aangepakt worden. Deze veelplegeraanpak levert een belangrijke 
bijdrage aan de teruglopende criminaliteit in Den Haag.

*Naar aanleiding van de Midterm Review voor het Rijk zijn deze aantallen niet meer taakstellend voor het verkrijgen van de GSB-subsidie.
Gemeentelijk vormen ze nog wel de richtlijn.  

Toelichting
Volwassen veelplegers zijn mensen ouder dan 17 jaar die meer dan 10 keer in aanraking zijn geweest met justitie. Jeugdige doorstromers zijn 
kinderen van 12 tot 18 jaar die 2 of meer keer in aanraking zijn geweest met justitie. De nazorg aan volwassen veelplegers ligt ook in 2007 op 
schema. De nazorg voor doorstromers zit nog steeds in de opstartfase. In 2007 zijn er twee kleine nieuwe projecten bij gekomen: Sleutelen met 
Jongeren en R(espect)4You van de Stichting Onderwijs en Bedrijfsleven. Het halen van de doelstelling is, ondanks het toenemende aantal 
doorstromers, niet eenvoudig. De leerplicht heeft prioriteit boven dagvullende programma’s. Ook zijn de trajecten voor doorstromers, ten 
opzichte van die voor volwassenen, overwegend vrijwillig. Een positieve ontwikkeling is dat door de sterke economie jongeren meer kunnen 
kiezen voor werk.  

Nazorgtrajecten doorstromers en veelplegers 
De nazorgtrajecten zijn het sluitstuk van de keten waarmee gemeente, politie en openbaar ministerie de 
doorstromers en veelplegers aanpakken. De trajecten proberen de positie van criminele jeugdigen en (jonge) volwassenen te 
verbeteren door: persoonlijke ontwikkeling, voorkomen van schooluitval, hulp bij afkicken, schuldsanering, aanpak werkloosheid,
huisvesting en dergelijke. In 2007 zijn 512 trajecten aangeboden, meer dan in 2006, maar minder dan was begroot.  

Jeugd en preventie 
De volgende drie projecten zijn vanuit het programma Openbare orde en Veiligheid gerealiseerd:  
• Hulp van Halt bij het opstellen van schoolveiligheidsplannen. Dit project is in 2007 volgens bijgestelde planning afgerond. 

Alle Haagse basis- en middelbare scholen zijn benaderd en 191 daarvan hebben hulp gekregen bij het opstellen van een 
schoolveiligheidsplan. 

• Straatwerk door jongerenwerkers op de moeilijkste hotspots, wordt uitgevoerd door Streetcare. De focus ligt op het weer 
onderbrengen van de jongeren binnen het reguliere jongerenwerk en / of toeleiding naar school, werk of nazorg.  

• Jongeren Toezicht Teams. In 2007 hebben stagiairs van het Mondriaancollege (ROC) een stage gevolgd. 

De preventieve aanpak van risicojongeren valt echter voor het grootste deel onder het programma Jeugd (programma 10). Het 
specifieke beleid voor de aanpak van jongere Marokkanen en Antillianen valt onder het programma Burgerschap (programma 7). 

Output-kengetal (GSB) Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Realisatie 
2006

Aantal KVO trajecten 9 10 5 
Bron: Rijk, regionale HKS    

Output-indicator (GSB) Realisatie 
2007 

Begroting 
2007 

Realisatie  
2006 

Nulmeting

Vermindering criminaliteit bij veelplegers 2004
-aantal aangeboden nazorgtrajecten volwassen veelplegers   
(inclusief Strafrechtelijke Opvang Verslaafden) 

390 430* 380 330 

-aantal aangeboden nazorgtrajecten doorstromers  122 180* 86 120 
Bron: Web Applicatie Stelselmatige Daders 
Vermindering criminaliteit bij veelplegers (jeugd en 
preventie) 

2005

-aantal impulsen schoolveiligheidsplannen door Halt 40 40 86 65 
-aantal hotspots met extra outreachend straatwerk 4 4 4 4 
-aantal jongeren in traject bij Jongeren Toezicht Teams  40 60 45 50 
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Brandveiligheid en hulpverlening 

Bron: jaarverslag 2007 Brandweer Den Haag 

Controles horeca, themagerichte controles en overige controles 
In 2007 zijn drie grote controles uitgevoerd. In september hield Brandweer Den Haag een extra controle bij een aantal bij de 
Koninklijke Horeca Nederland (KHN) aangesloten ondernemers. Voorafgaand hieraan heeft Brandweer Den Haag intensief 
overlegd met KHN, over hoe de leden hun verantwoordelijkheid voor brandveiligheid konden invullen. KHN sprak daarop met 
de burgemeester als doelstelling af, dat de KHN-leden in december een score van ‘95% in orde’ zouden halen. Dit is niet 
gehaald; slechts 35% van de gecontroleerde ondernemingen bleek volledig orde; van de 65% niet op orde betrof 50 % een 
vluchtwegovertreding. Wel is een verbetering geconstateerd.  

Het grotere aantal horecacontroles is ten koste gegaan van andere thema’s. Bij elkaar genomen is evenwel meer gecontroleerd 
dan begroot. Zo is ook in 2007 weer veel werk verzet in het project Intensivering Handhaving: een aantal verschillende diensten
controleert een hele wijk op allerlei aspecten, van uitkeringsfraude tot overbewoning en van illegale hennepkwekerijen tot 
brandveiligheid. De wijken Regentessekwartier, Valkenboskwartier en Rustenburg-Oostbroek hebben in voorgaande jaren een 
intensivering van handhaving ondergaan en worden nu jaarlijks gecontroleerd in het kader van de beheerfase. Gezorgd wordt dat 
de behaalde resultaten blijvend zijn. Verder begon Brandweer Den Haag in 2007 met controles in stadsdeel Laak. In 2008 
krijgen deze een vervolg en wordt een start gemaakt met het stadsdeel Centrum. 

Opkomsttijden brandweer 
Het realiseren van de nagestreefde opkomsttijden is een knelpunt. Vooral in het centrum heeft de brandweer grote moeite de 
opkomsttijden te halen. Om de overschrijding van de opkomsttijden op termijn terug te dringen, komt er een verkeerslichten- 
beïnvloedingssysteem Opticom en een extra kazerne in de binnenstad. 

2. Wat is bereikt? 

Effect-kengetallen 
% burgers met onveilig gevoel 

2007 2004 2002 

% gemiddelde gehele stad 25 25 28 
Stadsdelen    
% Loosduinen 20 17 17 
% Escamp 32 27 29 
% Segbroek 17 20 28 
% Scheveningen 15 19 14 
% Centrum 38 36 42 
% Laak 37 32 38 
% Haagse Hout 16 20 19 
% Leidschenveen/Ypenburg 9 8 14 
Bron: Veiligheidsmonitor Den Haag 2007 

Toelichting
Uit het schema blijkt dat het onveiligheidsgevoel ten opzichte van het basisjaar 2002 afneemt en stabiliseert ten opzichte van 2004. De 
Landelijke Veiligheidsmonitor, die vanaf 2008 de norm vormt, laat nog wel vooruitgang zien. Daarin wordt het percentage van de bewoners
dat zich soms of vaak onveilig voelt als kengetal genomen. 

Output-kengetallen Realisatie 
2007

Begroting 
2007 

Nulmeting 
2006

Aantal controles panden met gebruiksvergunning: 
-horeca 482 150  
-doelgroepen 212 500  
-klachten, meldingen etc. 125 100  
Bron: interne registratie Brandweer 
brandveiligheidsadviezen 600 600  
Bron: interne registratie Brandweer 
% spoedgevallen waarbij de brandweer binnen normtijd (6 min) ter plekke i 66% 80% 80% 
Bron: interne registratie Brandweer  
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3. Financiën 
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(bedragen in duizenden euro’s)

Programma-activiteiten in 2007 Uitkomst 2007 Begroting 2007 Uitkomst 2006 

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Brandweer en rampenbestrijding 41.264 4.486 38.937 3.074 38.531 4.337

Strandveiligheid 563 552  566

Bestrijding onveiligheid 10.657 4.112 10.497 3.721 7.431 2.112

Horecavergunningen 1.804 695 1.709 645 1.724 608

Subtotaal 54.288 9.293 51.695 7.440 48.252 7.057

Verrekening met reserves 2.312  972  2.644  1.461  1.316  2.031  

Totaal 56.600  10.265  54.339  8.901  49.568  9.088  
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2.3.5 Programma Cultuur en Media 

Coördinerend portefeuillehouder: mw. J. Klijnsma / R.S. Baldewsingh

De gemeente wil met het beleidsakkoord ‘Meedoen’ de Haagse cultuur toegankelijker maken voor iedere Hagenaar en het 
culturele talent stimuleren. Daarnaast streeft zij naar een gevarieerd en hoogwaardig cultuuraanbod, ondersteunt zij kwetsbare 
vormen van kunst en cultuur, wil zij het culturele erfgoed van de stad behouden en de collecties professioneel beheren.  

De gemeente richt zich met name op: 
• Stimuleren van de cultuurparticipatie door onder andere: 

- het verbinden van cultuur voor de hele stad met cultuur in de wijken. 
- het stimuleren van actieve kunstbeoefening onder jongeren en de popinfrastructuur en het behoud van popinitiatieven 

voor de stad.  
- versterking van het culturele bewustzijn meer publiek te bereiken.  

• Versterken en ondersteunen van het cultuuraanbod op basis van het meerjarenbeleidsplan ‘De wereld vangen’. 
• Verder ontwikkelen van het programma ‘de creatieve stad’ met partners in de stad, dat zich richt op de creatieve sector, te 

weten: de kunsten, media, entertainment en de creatieve zakelijke dienstverlening. 
• Verbeteren van de (inter)nationale positie van Den Haag als cultuurstad.  
• Vernieuwen van het lokale mediabeleid.  

1. Hebben we gedaan wat we zouden doen? 

Het stimuleren van de cultuurparticipatie 

Wijkcultuur: Verbinding stad en wijk  
In 2007 is het Actieplan Wijkcultuur ‘De vonk die overslaat’ uitgebracht. Het doel is dat nog meer Hagenaars kunnen genieten 
van en meedoen aan kunst en cultuur. Sinds 1 oktober 2007 stimuleert een makelaar wijkcultuur culturele activiteiten in de 
wijken om meer Hagenaars te interesseren voor het cultuuraanbod en verbindingen te leggen tussen bestaande culturele 
instellingen, Hagenaars en bewonersorganisaties. Verder is begonnen met de voorbereiding van de verbouwing van het 
Culturalistheater tot één van de vier cultuurankers van de stad. Een cultuuranker wordt gevormd rondom een bestaande culturele 
instelling in de stadsdelen en heeft tot doel de actieve en passieve cultuurparticipatie van bewoners te verhogen. 
Het cultuuranker in Laak, dat verbonden is aan theater Pierrot, heeft in 2007 diverse activiteiten georganiseerd. In Escamp is in 
2007 een deel van het schoolgebouw aan de Zuidlarenstraat gereed gemaakt voor tijdelijke huisvesting van de Koorenhuis 
dependance Goudsmidsgaarde, vooruitlopend op de definitieve vestiging.   

Behoud cultureel erfgoed,  gevarieerd aanbod en 
ondersteunen van kunst en cultuur. Bevorderen 
van lokale mediabeleid 

Stimuleren 
cultuurparticipatie 

Wijkcultuur:  
verbinding stad en wijk 
programmering  

Cultuur aanbod 

Versterken productie-klimaat 
theater en dans 

Stimuleren van de 
Popcultuur 

Meer bevolkingsgroepen 
bereiken 

Onderhoud, overname en 
nieuwe cultuurpanden 

Actieplan Cultuurbereik 

Creatieve stad (Inter)nationale positie 

Ontwikkelen van stedelijk 
programma met partners 
in de stad

Versterking Den Haag als 
cultuur- en festivalstad 

Cultuurmarketing 

Investeren in broed- 
plaatsen, netwerken en  
programmering 

Vernieuwen lokaal 
mediabeleid 

Stimuleren cultureel 
talent in de wijken 

Vernieuwing 
subsidierelatie 

Bezien voortzetting 
FUN X radio 
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Stimuleren talent in de wijken 
Initiatiefnemers zijn niet altijd in staat hun ideeën in plannen en activiteiten om te zetten. Er is behoefte aan ondersteuning op 
dit gebied. Culturalis heeft een bijdrage gekregen voor het opzetten van een advies- en ondersteuningsfunctie. Dit loket is 
bedoeld voor het adviseren en begeleiden van initiatieven op het terrein van de amateurkunst.  

Stimuleren popcultuur 
In het voorjaar van 2007 is de Haagse Popnota verschenen. Doel: het stimuleren van de ontwikkeling van jong talent en 
artistieke diversiteit van popmuziek in de regio. Daartoe hebben het Paard van Troje en Culturalis een start gemaakt met een 
ontwikkelingstraject voor gevorderde talenten in de urban-arts. Nauwe samenwerking tussen het Paard van Troje, 
horecaondernemers en de gemeente heeft geresulteerd in een ‘PopHotSpot’ op de Grote Markt. Gedurende de zomermaanden 
vonden daar op een groot podium live-optredens van verschillende bands en artiesten plaats. Daarnaast heeft Musicon haar 
urban-talentontwikkelingstrajecten versterkt. Tenslotte hebben gemeente en RTV West ervoor gezorgd dat het regionale 
popprogramma ‘Westpop’ weer wekelijks op tv is. 

Actieplan Cultuurbereik 
In 2007 hebben culturele instellingen talenten begeleid zoals was afgesproken. Ongeveer veertien veelbelovende kunstenaars zijn
door vier podiumkunstinstellingen (Korzo, Alba, De Appel, Theater aan het Spui) op artistiek en zakelijk gebied begeleid. Korzo
biedt begeleidingsmogelijkheden binnen het productiehuis. Alba heeft een talentontwikkelingstraject opgezet: de zogenaamde 
Expeditie. De Appel en Theater aan het Spui richten zich op specifieke theatermakers en choreografen. Daarnaast stond in 2007 
de discipline ‘mode’ centraal ter ondersteuning van de professionalisering van het Textiel- en Modeparcours. Om deze 
vernieuwende initiatieven zichtbaar te maken, is het People Making Stuff Festival ontstaan. De tweede editie van het festival 
heeft in februari 2008 in het voormalig KPN-gebouw aan de Binckhorst plaatsgevonden. 

Versterking en ondersteuning van het cultuuraanbod 

Versterking productieklimaat voor theater en dans 
Op dansgebied hebben in 2007 de dansinstellingen afzonderlijk en door de Haagse danswereld in zijn geheel gewerkt aan 
optimalisering van het dansklimaat. Zo werd het Holland Dance Festival uitgebreid met een workshopprogramma en het 
internationale Dance Screen Festival voor dans in combinatie met film en video, dat plaatsvond in samenwerking met de NPS, 
die ook de tv-uitzending daarvan verzorgde. Met name de dansinstellingen NDT, Korzo en het Holland Dance Festival maakten 
afspraken voor de verbetering van de internationale uitstraling van Den Haag op dansgebied als Den Haag Dansstad. Daarnaast 
is in 2007 het theaterklimaat verrijkt met het Nationale Toneelgebouw.  

Meer bevolkingsgroepen bereiken 
Het cultuurbeleid wil de komende jaren meer en nieuwe bevolkingsgroepen bereiken. Daarom heeft Culturalis een extra 
bijdrage gekregen voor het stimuleren van nieuwe culturele initiatieven en projecten op het terrein van amateurkunst en 
diversiteit. Bovendien is er meer geld voor culturele projecten in de wijken en er is een nieuw initiatievenbudget in het leven
geroepen voor de stadsdeelteams. 

Onderhoud cultuurpanden 
De binnentuin van het Gemeentemuseum is herbestraat en beplant. De buitentuin is gedeeltelijk herbestraat. Ook is de 
ornamentenmuur van het Gemeentemuseum gerestaureerd. Daarnaast is de renovatie van het GEM/Fotomuseum afgerond, zijn 
de gevellantaarns van het Paleis aan het Lange Voorhout gerenoveerd en is het schilderwerk van het Openlucht Theater 
Zuiderpark gedaan. 

Overname en nieuwe cultuurpanden SEM 
In 2007 is de renovatie van de Dr Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater afgerond. Het achterstallig onderhoud is 
weggewerkt en de knelpunten in de arbeidsomstandigheden zijn hiermee opgelost, zoals de verbetering van het laad- en 
losplatform.

Nationale Toneelgebouw 
In 2007 is het Nationale Toneelgebouw gereedgekomen. Hierdoor heeft het Nationale Toneel achter de Koninklijke 
Schouwburg, de vaste speelplek voor de grote zaalvoorstellingen, ook nog eens de beschikking over een eigen theaterzaal, drie 
repetitielokalen annex theaterzalen voor vlakkevloervoorstellingen en een eigen foyer.  
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Zuidlarenstraat (Den Haag Zuid West) 
In 2007 is een gedeelte van het schoolgebouw aan de Zuidlarenstraat gereed gemaakt om de Koorenhuis dependance 
Goudsmidsgaarde vanaf januari 2008 tijdelijk te huisvesten, vooruitlopend op de definitieve vestiging van het Koorenhuis aan de
Zuidlarenstraat.  

Verwerving pand Bilderdijkstraat 
In 2007 is het pand aan de Bilderdijkstraat waar jeugdtheaterschool Rabarber is gevestigd inclusief de horecaruimte door de 
gemeente gekocht. Rabarber is hoofdhuurder geworden en gaat de horecaruimte zelf gebruiken. 

Creatieve stad
Het programma Creatieve Stad wordt samen met DSO/Economie uitgevoerd. Het programma Economie (programma 12) in dit 
jaarverslag geeft een beeld van de resultaten en prestaties uit het verslagjaar. Het realiseren van atelierruimte voor (beginnende) 
kunstenaars, het verbeteren van mogelijkheden voor culturele broedplaatsen en het versterken van het creatieve klimaat in de 
stad zijn belangrijke aandachtspunten voor het cultuurbeleid. 

De (inter)nationale positie van Den Haag als cultuurstad 
In 2007 is onderzocht of Den Haag zich zou moeten kandideren als Europese culturele hoofdstad in 2018. Naar verwachting 
neemt het college hier in het eerste kwartaal van 2008 een beslissing over. Hierbij wordt de renovatie dan wel nieuwbouw van 
het zalencomplex aan het Wijnhavenkwartier betrokken. 

Versterking Den Haag als cultuur- en festivalstad 
Festivals helpen meer mensen mee te doen, omdat zij er in slagen grote en gevarieerde groepen bezoekers te trekken. Tijdens 
een cultureel festival krijgt het publiek in een korte periode een kwalitatief hoogstaand aanbod. Het open karakter en de sfeer
van een festival trekt ook bezoekers die anders het aanbod te hoogdrempelig vinden. Vanuit de cultuurbegroting werden in 2007 
twaalf festivals structureel gesubsidieerd, waaronder het Holland Dance Festival, Crossing Border en Den Haag Sculptuur. 
Op initiatief van het college zijn in juni en november 2007 voor het eerst festivals onder de noemer The Hague Festivals 
gebundeld. In november 2007 lag de nadruk op internationale festivals. De internationale festivals Crossing Border en Holland 
Dance zijn een verbinding aangegaan, waarvoor een gezamenlijke nationale marketingcampagne is uitgevoerd onder leiding van 
de afdeling City Marketing. 

Cultuurmarketing 
Met een centraal georganiseerde citymarketing, waarin cultuur een belangrijke plaats inneemt, werkt de gemeente aan de 
versterking van de positie van Den Haag als culturele stad. Den Haag Marketing heeft in 2007 een internationale campagne 
gevoerd om Den Haag als dansstad te promoten. Nauwe samenwerking met instellingen en festivals hebben geleid tot meer 
internationale aandacht voor dans in Den Haag. 
Het Haags Uit Festival heeft zich in 2007 verder ontwikkeld tot een aansprekende start van het culturele seizoen. De Haagse 
culturele instellingen presenteerden hun programma’s op het Voorhout en rondom het Spuiplein onder grote belangstelling van 
het publiek.  

Output-kengetallen Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Realisatie 
2006

Nulmeting
2005

% Deelnemende scholen en leerlingen 

buitenschoolse activiteiten, kunstmenu en -
projecten van het Koorenhuis:

    

Basisonderwijs/ buitenschoolse activiteiten 
deelnemende scholen/totaal aantal scholen  23,9% 33,1% 30,8 % 32,0%
deelnemende leerlingen/totaal aantal leerlingen 3,1% 4,2% 2,6 % 3,1%

Kunstmenu van het Koorenhuis 
deelnemende scholen/totaal aantal scholen 84,7%* 100% 85,5 % 100%
deelnemende leerlingen/totaal aantal leerlingen  81,3% 96% 88,0 % 90,7%

Voortgezet onderwijs kunstprojecten Koorenhuis 
deelnemende scholen/totaal aantal scholen 88,1%** 40,3% 60,3 % 40,3%
deelnemende leerlingen/totaal aantal leerlingen 49,3% 50,2% 49,2 % 50,0%
Bron: Den Haag in cijfers 

* Hoewel in het verleden realisatie 100% door het Koorenhuis is opgegeven, geeft het Koorenhuis aan dat het aantal deelnemende scholen 
niet 100% kan zijn. Een aantal scholen werkt niet samen met het Koorenhuis, om bijvoorbeeld principiële redenen of geloofsovertuiging.

** Het aantal vestigingen voortgezet onderwijs is in 2007 afgenomen van 58 naar 42. 
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Vernieuwen Lokaal mediabeleid 

In 2007 is het lokale mediabeleid op de schop genomen. Dit monde uit in een nieuwe en eigentijdse medianota: Lokaal 
verbinden. Kern daarvan is de ontwikkeling van een nieuw en vernieuwend multimediaal mediabeleid, waarbij de inzet van ict 
op lokaal niveau voor nieuwe ongekende mogelijkheden zorgt voor communicatie en vormen van wijkmedia. Middels 
wijkmedia-ateliers en digitale muurkranten worden inwoners, instellingen en wijkorganisaties gestimuleerd hun eigen media tot 
ontwikkeling te brengen met gebruikmaking van de nieuwste ict-technologie. De gemeente blijft investeren in die nieuwe 
vormen van communicatie in en met de stad.  

Met Stichting Stadsomroep Den Haag is een nieuwe meerjarige subsidierelatie aangegaan. Als onderdeel van deze relatie 
beheert Stichting Stadsomroep Den Haag nu ook het omroepportaal. Er lopen nog steeds besprekingen en onderhandelingen met 
het Ministerie van OCenW en de G4 gemeenten over de toekomst van FunX radio. De verwachting is dat halverwege 2008 
duidelijk wordt wat de Haagse toekomst van FunX zal zijn. 

Haags Gemeentearchief 

Digitale ontsluiting archiefbestanden 
De afgelopen jaren is hard gewerkt om veelgeraadpleegde archiefbestanden digitaal via de website beschikbaar te stellen. Zo kan
het publiek thuis, op elk moment van de dag, de informatie van het Haags Gemeentearchief raadplegen. Het aantal virtuele 
bezoekers is hierdoor het afgelopen jaar bijna verdubbeld. Het aantal deelnemers aan educatieve projecten waaronder de Dag 
van de Haagse Geschiedenis en de Open Archievendag is ruim verdubbeld.  

Inspectie afhandeling burgerbrieven 
Het Haags Gemeentearchief heeft de wijze waarop de inkomende post bij de gemeente Den Haag wordt behandeld bekeken. 
Directe aanleiding was een brief van de Ombudsman aan het college eind 2006 waarin werd geconstateerd dat de procedure 
rondom de afhandeling van postregistratie niet optimaal vastlag. De door het college vastgestelde afdoeningstermijnen zijn 
daardoor onvoldoende gewaarborgd. Deze thematische inspectie heeft zich met name gericht op de afhandeling van zogenaamde 
burgerbrieven en omvatte alle gemeentelijke diensten. De conclusies uit deze inspectie worden opgenomen in het 
Inspectiejaarverslag dat begin 2008 naar het college van burgemeester en wethouders gaat. 

Bibliotheken 

De gemeente Den Haag heeft een centrale bibliotheek aan het Spui en achttien vestigingen. De bibliotheken hebben een 
belangrijke functie op het gebied van informatie, educatie, cultuur en ontmoeting. In 2007 zijn meerdere projecten uitgevoerd, 
waaronder de strandbibliotheken op Scheveningen en Kijkduin, de Haagse Schatkist, Emanciperen moet je leren en het 
Aanvalsplan laaggeletterdheid.  

2. Wat is bereikt? 

De gemeente voerde in 2007 het meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2005-2008 ‘De wereld vangen’ uit. Het plan 
ondersteunt kwetsbare vormen van cultuur en wil cultureel erfgoed behouden. Het beleidsakkoord 2006 - 2010 zorgde voor 
nieuwe beleidsimpulsen en investeringen in culturele voorzieningen met als leidend motief “Meedoen”. De gemeente wil een 
breder cultureel klimaat en een meer gevarieerd cultuuraanbod. De gemeente heeft in 2007 kansen gegeven aan jonge talenten, 
culturele experimenten, een brede programmering en meer amateurkunst en jeugdtheater. Ook voerde de gemeente het 
Actieplan Cultuurbereik 2005 — 2008 uit. Een gezamenlijk programma met het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap 
om het cultureel bewustzijn van burgers te versterken door meer publiek te trekken en mensen actief te laten meedoen.  
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Effect-kengetallen Realisatie 
2007**

Begroting 
2007

Realisatie 
2006

Nulmeting
2005

Oordeel bezoeker over aanbod cultuurvoorzieningen in Den Haag:      
algemeen rapportcijfer aanbod culturele voorzieningen   7,2 7,4 7,4 7,4
Gemiddeld rapportcijfer aanbod culturele voorzieningen naar leeftijd:   
16-24 jaar 6,9 7,2 7,2 7,0
25-44 jaar 7,2 7,3 7,4 7,3
45-64 jaar 7,2 7,6 7,5 7,6
65+ 7,2 7,6 7,5 7,6
Gemiddeld rapportcijfer aanbod culturele voorzieningen naar etnische 
herkomst:
Nederland 7,2 7,5 7,6 7,2
Turkije/Marokko 6,8 6,9 7,0 6,7
Suriname/Curaçao 6,8 7,2 7,0 7,2
Anders 7,2 7,5 7,4 7,4
Gemiddeld rapportcijfer aanbod culturele voorzieningen naar inkomen *:   
< €  1351 * 7,3 7,1 7,0
€  1351- €  2000 * 7,5 7,5 7,3
€  2001- €  3000 * 7,5 7,5 7,5
> €  3000 * 7,7 7,6 7,7
Bron: Stadsenquêtes 2006 en 2007 

* In de stadsenquête 2007 zijn de inkomensklassen gewijzigd. Hierdoor is het onmogelijk de cijfers 2007 te vergelijken met die van voorgaande 
jaren. Er is voor gekozen in 2007 geen cijfers te presenteren. In het jaarverslag 2008 zullen de nieuwe cijfers gepresenteerd worden.
** Bij de stadsenquête 2007 is de onderzoeksmethode gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Hierdoor is een geringe trendbreuk
ontstaan in de gegevens voor 2007. De cijfers zijn hierdoor iets lager uitgevallen.

3. Financiën 
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(bedragen in duizenden euro’s)

Programma-activiteiten in 2007 Uitkomst 2007 Begroting 2007 Uitkomst 2006 

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Mediabeleid 1.026 25 1.150 1 

Openbare Bibliotheek 23.721 3.348 24.386 3.182 24.176 3.380

Kunstzinnige vorming 7.372 163 7.464 163 7.241 161

Beeldende kunst 3.207 246 3.266 246 3.220 283

Accommodaties voor kunstbeoefening 15.096 2.105 15.330 2.230 14.205 2.318

Muziek, zang, opera 6.039 6.073  6.038

Toneel en dans 9.206 9.185  8.953

Film, video en letterkunde 1.384 1.378  1.389

Amateur kunst 3.209 3.208  2.720

Overige kunst 6.379 184 8.440 66 4.708 66

Musea 20.562 1.313 20.506 1.324 21.694 2.392

Gemeente archief 5.258 771 4.785 586 4.496 609

Subtotaal 102.459 8.155 105.171 7.798 98.840 9.209

Verrekening met reserves 30.776  3.247  31.217  6.021  15.050  6.667  

Totaal 133.235  11.402  136.388  13.819  113.890  15.876  
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2.3.6 Programma Onderwijs 

Coördinerend portefeuillehouder: S. Dekker

Doelstelling van het programma Onderwijs is het verbeteren van onderwijsvoorzieningen in de gemeente Den Haag. Het 
onderwijs moet de kennis en vaardigheden bijbrengen die zelfstandige burgers in onze democratische samenleving nodig hebben 
om te functioneren, zowel in sociaal-economisch als in sociaal-cultureel opzicht. 

Het beleidskader “Haagse Klasse(n)” vormt de basis voor het gemeentelijke onderwijsbeleid in de periode 2006-2010. Het lokaal 
onderwijsbeleid richt zich op doelstellingen die:  

rechtstreeks voortvloeien uit wettelijke en reguliere taken van de gemeente waaronder het handhaven van de leerplicht 
en de onderwijshuisvesting;  
de verantwoordelijkheid van het onderwijs of het individuele schoolbestuur te boven gaan en daarom vragen om 
gemeentelijke coördinatie of regie in de randvoorwaardelijke zin; 
moeten zorgen dat het Haagse aanbod van beroepsonderwijs aansluit op de behoeften van de Haagse economie, 
waardoor een bijdrage wordt geleverd aan een goed Haags vestigingsklimaat voor bedrijven en andere instellingen. 

Om bovenstaande doelstellingen in nauwe samenwerking met de schoolbesturen te kunnen realiseren, is gekozen voor een aantal 
thema’s van lokaal onderwijsbeleid. 

1. Hebben we gedaan wat we zouden doen? 

Uitvoering reguliere/wettelijke taken 

Handhaven leerplicht 
Het absoluut verzuim (leerplichtige jongeren van 5 tot 16 jaar die geregistreerd staan in de basisadministratie van de gemeente
Den Haag maar die niet zijn ingeschreven op een school) is gedaald. Dit komt onder andere door de inzet van het ‘voorportaal’. 
Hier controleert de afdeling Leerlingadministratie vooraf de bestanden op Haagse leerlingen die in randgemeenten naar school 
gaan. In voorgaande jaren werden deze leerlingen als absoluut verzuimer genoteerd. Het aantal meldingen van relatief verzuim 
(meldingen van verzuim van jongeren van 5 tot 16 jaar, die ingeschreven staan op een school)  is ten opzichte van het schooljaar
2005-2006 praktisch gelijk gebleven. Het aantal behandelde leerplichtigen in de categorie van 13 t/m 17 jaar steeg wel sterk van

Verbeteren voorzieningen onderwijs

Uitvoering reguliere/wettelijke 
taken 

Handhaven leerplicht

Voor —en vroegschoolse 
educatie
Schakelklassen

Onderwijshuisvesting  

Verbeteren van  
randvoorwaarden/coordinatie 

Aansluiting op de Haagse 
economie 

Volwasseneneducatie 

Leerlingenvervoer 

Veiligheid in en om scholen 

Soepele overgang diverse 
schooltypen 

Voorkomen segregatie 

Voor- en naschoolse opvang 

Aanpak schooltijdig schoolverlaten 

Aansluiting onderwijs- arbeidsmarkt 
en stages 

Aanpak jeugdwerkloosheid 

Hoger en internationaal onderwijs 
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2188 naar 2894 leerlingen (stijging van 30%) door een verhoogde inzet van leerplichtambtenaren. Deze stijging is vooral te 
verklaren door de invoering van het verzuimprotocol in het voortgezet onderwijs. Ook is er een duidelijke toename van het 
aantal gevallen van luxe verzuim (het betreft hier meldingen van verzuim van leerplichtige jongeren van 5 tot 16 jaar naar 
aanleiding van extra verlof buiten de reguliere schoolvakanties): van 34 naar 350 gevallen. Het totaal aantal relatief verzuim is 
echter hetzelfde gebleven ten opzichte van 2005/2006 omdat er vanuit de categorie 5 t/m 12 jarigen minder is gemeld door de 
basisscholen. Na een succesvolle pilot in 2007 gaat de afdeling Leerplicht de komende twee jaar het verzuimprotocol invoeren in
het basisonderwijs.  

Output-kengetallen Realisatie 
06/07

Begroting 
06/07

Realisatie
05/06

Nulmeting 
01/02

Schoolverzuim: 
- absoluut schoolverzuim 173 456 382 1.491 
- relatief verzuim 2.409 3.767 2.399 3.261 
Bron: jaarverslagen Leerplicht  

Voor- en vroegschoolse educatie 
In het schooljaar 2006-2007 zijn er zeven nieuwe voorscholen bijgekomen. Er zaten 284 peuters meer op de voorschool dan het 
jaar daarvoor, waarvan er 187 tot de GSB-doelgroep behoorden. Er is daarnaast ook geïnvesteerd in versterking van de kwaliteit.
Onder andere door uitbreiding van de zorgstructuur van voorschoolbasisscholen naar voorschoolpeuterspeelzalen. 

Output-kengetallen Realisatie
 06/07*

Begroting 
06/07

Nulmeting 
05/06

Voor- en vroegschoolse educatie: 
- aantal voorscholen  73 73 66 
- aantal doelgroeppeuters op voorscholen** 
- aantal peuters op voorscholen 
- bereikte doelgroeppeuters  

1.629
2.168

43.5%

2.000
2.550
50%

1.442 
1.884 

38,5%
Bron: Civision/GBA 

*) Peildatum 1 november 2006. 
De cijfers per 1 november 2007 zijn: aantal voorscholen: 77 voorscholen; aantal doelgroeppeuters: 1795; aantal peuters: 2394; bereikte
doelgroeppeuters: 49.2%. 
**) De doelstelling voor de jaren 2006-2010 was gebaseerd op een inschatting van het aantal doelgroepkinderen op de voorschool in het 
schooljaar 2005-2006. Een betrouwbare nulmeting was er op dat moment niet. Deze inschatting bleek te optimistisch te zijn. De doelstelling
die is opgenomen in de gemeentebegroting is dan ook niet gehaald. Met het Rijk is inmiddels een resultaatafspraak gemaakt, die wel realistisch 
lijkt te zijn. De doelstelling voor 2009 luidt nu: “eind 2009 zullen 2267 doelgroeppeuters op de voorschool zitten”.  

Schakelklassen 
Vanaf het schooljaar 2006-2007 worden in Den Haag schakelklassen gerealiseerd. Deze zijn voor kinderen met een grote 
taalachterstand die na het schakeljaar (weer) kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs. In het schooljaar 2006-2007 waren 
er 48 schakelklassen. Hieronder vallen ook de opvanggroepen voor kinderen die net in Nederland wonen en de kopklas. De 
kopklas is ’een groep 9’ voor getalenteerde en gemotiveerde kinderen die met een extra jaar taalondersteuning naar een HAVO 
of VWO brugklas kunnen. Medio 2007 is met het Rijk in het kader van het grotestedenbeleid (GSB III) afgesproken dat tot en 
met 31 december 2009 in Den Haag 1800 leerlingen gaan deelnemen aan een schakelklas.  

Output-kengetallen Realisatie 
06/07

Begroting 
06/07

Nulmeting  

Aantal kinderen dat deelneemt aan schakelklas (GSB) 581 525 n.v.t.* 
Aantal schakelklassen per jaar 48 43 n.v.t.* 
Bron: registratie HCO 

* 2006/2007 is het eerste schooljaar dat schakelklassen volgens de nieuwe wetgeving zijn gerealiseerd.  

Onderwijshuisvesting  
Schoolgebouwen die niet meer voldoen aan de huidige eisen zijn overeenkomstig de nota “Visie op onderwijshuisvesting Den 
Haag 2000-2010" en de Programma’s onderwijshuisvesting vervangen. Daarnaast is er een tijdelijke regeling voor het 
terugdringen van achterstallig onderhoud aan de binnenzijde van scholen voor primair en speciaal onderwijs. Deze regeling richt
zich op de oplevering van nieuwe schoolgebouwen in 2007, de start bouw en uitvoering in 2007, de Integrale 
Huisvestingsplannen en achterstallig onderhoud aan de binnenkant van schoolgebouwen. 

In 2007 zijn drie nieuwe scholen opgeleverd. Het betreft de Maarsbergenstraat 169c voor de bijzondere basisschool De Ark, de 
Loosduinse Uitleg voor de nevenvestiging van openbare basisschool De Kleine Keizer en aan de Copernicusstraat 159 voor 
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bijzondere basisschool Elout van Soeterwoude. Verder zijn elf nieuwbouwprojecten gestart of in uitvoering (gestart in 2006), 
waarvan negen in 2008 en twee in 2009 worden opgeleverd.  

Op 29 november is het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs  voor het stadsdeel Segbroek door de gemeenteraad 
vastgesteld. Voor het stadsdeel Loosduinen is het IHP in voorbereiding. Schoolbesturen hebben voor 15 schoolgebouwen 
subsidie gekregen ter bestrijding van achterstalling onderhoud aan de binnenkant van de schoolgebouwen. 

Volwasseneneducatie 
Voor het schooljaar 2006/2007 werden 459 deelnemers aan het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (VAVO) verwacht. 
In werkelijkheid hebben 265 personen deelgenomen. Het verschil met de begroting komt door veranderde regels. Hierdoor is 
het aantal deelnemers, voor wie de gemeente Den Haag de opleiding betaalt, gedaald. Op de onderdelen Breed Maatschappelijk 
Functioneren en Nederlands als Tweede Taal (NT2) worden grotere aantallen gerealiseerd dan verwacht, waardoor lagere 
aantalen elders worden gecompenseerd. 

Kengetallen Realisatie
2007

Begroot
2007

Realisatie
2006

Deelnemers VAVO (Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) 265 459 626 
Deelnemers Nederlands taal 1 409 360 407 
Bron: ROC Mondriaan    

Leerlingenvervoer 
In het schooljaar 2006-2007 is de aangepaste verordening leerlingenvervoer van kracht geworden. Vergoedingen voor de kosten 
van leerlingenvervoer zijn daarin teruggebracht tot de door de wet aan gemeenten opgelegde minimale verplichtingen. Dit 
betekent ondermeer dat de minimale afstandsgrens tussen huis en school nu op 6 km gebracht is. Bij schrijnende gevallen is er 
overigens een uitzondering op deze bepaling mogelijk. Door de aanscherping van de verordening is het aantal toekenningen voor 
leerlingenvervoer teruggelopen. Dit heeft echter niet geleid tot een kostendaling. Mede ten gevolge van de uitkomst van de 
Europese aanbesteding van het aangepast vervoer zijn de kosten gestegen. 

Verbeteren van randvoorwaarden/coördinatie 

Veiligheid in en om scholen 
In de ‘Stadsenquête 2007’ geeft 81% van de respondenten de veiligheid in het basisonderwijs een 7 of hoger; 72% geeft de 
veiligheid in het voortgezet onderwijs een 7 of hoger. Daarmee is het veiligheidsgevoel iets gedaald ten opzichte van 2006. Het
actieprogramma Een Veilige School stopt echter in 2007. Mede door cofinanciering van de gemeente werden op circa 20 scholen 
in Den Haag weerbaarheidtrainingen zoals ‘Mediation, Safety First en Echt recht gegeven. Op een conferentie met de Haagse 
scholen is de wens uitgesproken voor een vervolg. Daarbij moeten onder andere afspraken tussen gemeente, schoolbesturen en 
politie worden gemaakt over ieders rol. Bureau HALT heeft de Impuls Schoolveiligheidsplannen afgerond; alle Haagse scholen 
hebben nu een schoolveiligheidsplan. Er is inmiddels al een start gemaakt met een verdiepingstraject. 

Soepele overgang diverse schooltypen
In september is onderzocht waarom er een plaatsingslijst is voor het speciaal basisonderwijs. Hieruit bleek de “nabijheid” van 
een school de belangrijkste reden. De spreiding van dit type onderwijs over de stad is ongelijk. Daardoor hebben sommige 
stadsdelen een tekort aan plaatsen, andere stadsdelen een overschot. Stedelijk gezien zijn er voldoende plaatsen. Voor de 
overgang van leerlingen van groep 8 naar de diverse typen van voortgezet onderwijs hebben de schoolbesturen afspraken 
gemaakt zodat alle leerlingen bij aanvang van een schooljaar geplaatst zijn. 

Voorkomen segregatie/bevorderen sociale cohesie  
De gemeente heeft een miniconferentie met Haagse schoolbesturen georganiseerd. Daaruit bleek het belang van activiteiten 
voor ontmoetingen tussen leerlingen en ouderinitiatieven. Diverse scholen voor voortgezet onderwijs hebben activiteiten 
georganiseerd om leerlingen van een verschillende culturele achtergrond met elkaar in contact te brengen. In 2007 is Centrum 
16/22 gestart met een coachingsproject in Laak voor leerlingen in de bovenbouw. Op acht basisscholen heeft de Mandela 
Stichting het project Mandela burgerschaps- en onderwijsproject uitgevoerd.  

Verder zijn de leerlingstromen in het reguliere basisonderwijs over het schooljaar 2006-2007 bekeken. De hoofdconclusie is dat 
de etnische samenstelling van de leerlingenpopulatie op de meeste basisscholen nagenoeg gelijk is aan die van de wijk. De 
meeste van de 151 onderzochte schoollocaties betreft een ‘witte school in een witte wijk’ of een ‘zwarte school in een zwarte 
wijk’.
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Voor- en naschoolse opvang/Brede school 
De gemeente heeft diverse activiteiten in het kader van de verlengde schooldag gesubsidieerd. Daarnaast heeft het college de 
ontwikkeling van de brede school in 2007 een nieuwe impuls gegeven.  In 2007 is gestart met de invoering van het 
leerkansenprofiel (LKP) bij enkele zware GOA-scholen (scholen met tenminste 70% achterstandsleerlingen). Eén van de 
kernpunten van het LKP is verlenging van de onderwijstijd met zes uur per week. Met ingang van het schooljaar 2007-2008 (1e

tranche) zijn vier basisscholen gestart met het LKP: Paul Krugerschool (in krachtwijk Transvaal), Prinsehaghe, Vuurvlinder en 
Heilig Hart.

Aansluiting op de Haagse economie 

Aanpak voortijdig schoolverlaten
Dankzij extra inspanning van de gemeente is het aantal vroegtijdig schoolverlaters die (al dan niet met hulp van de gemeente) 
een opleiding zijn gestart, een baan hebben gevonden of op een leer/werktraject zijn geplaatst in het schooljaar 2006-2007 met 
25% toegenomen ten op zichte van het schooljaar 2005-2006. Het netto aantal voortijdig schoolverlaters is ten opzichte van het 
schooljaar 2005-2006 bijna gehalveerd.  

Ouput-kengetallen  Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Nulmeting 

Aantal herplaatste voortijdige schoolverlaters (GSB) 
Bron: Civision, Cliq (SZW), ROC Mondriaan 2.719* 1.198 

2003/2004 
922

Aantal voortijdig schoolverlaters
Bron: Civision, Cliq (SZW), ROC Mondriaan 4.400* 5.000 

2005 
5.376 

* cijfers uit de Effectrapportage 2006/2007 van de gemeente Den Haag. 

Aansluiting onderwijs- arbeidsmarkt en stages 
In 2007 zijn de drie Haagse samenwerkingsverbanden onderwijs — bedrijven (SOB)  gecontinueerd. In april 2007 is 
www.stagelokethaaglanden.nl gelanceerd op een bijeenkomst met 230 werkgevers. De site bevat ook  een virtueel kantoor voor 
de stagecoördinatoren van de scholen en enkele verwante organisaties zoals sociale dienst, CWI en voortijdig schoolverlaten. In
oktober is de site uitgebreid met informatie voor leerlingen die op stage gaan. De site is ruim 6000 maal bezocht.  

De gemeente Den Haag heeft in 2007 in totaal 520 stageplaatsen gerealiseerd. Hiervan zijn er 47 voor het vmbo, 307 voor het 
mbo, 120 voor het hbo, 38 voor het wo en 8 overig. De doelstelling van het college, dat de gemeente voorziet in 300 stage- en 
leerwerkplaatsen voor mbo-ers is behaald. Verder zijn projecten ondersteund om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt 
te verbeteren. Onder andere het project Technotalent, First Legio League en Techniek in basis- en voortgezet onderwijs. 
Afspraken zijn gemaakt voor betere samenwerking tussen scholen en  bedrijfsleven. Een overzicht hiervan is te vinden op 
www.stagelokethaaglanden.nl onder ‘samenwerkingsverbanden’ 

Aanpak jeugdwerkloosheid 
Zie toelichting bij Iedereen aan de slag: op school of een baan,  Programma Jeugd (programma 10).  

Hoger en internationaal onderwijs 
Het college heeft in juli 2007 ingestemd met de resultaten van een haalbaarheidsstudie naar een University College in Den Haag 
en besloten actief bij te dragen aan vervolgstappen. Voor het internationale onderwijs is de officiële opening van de nieuwbouw
van de International School of The Hague een mijlpaal. En er is gewerkt aan een advies van het ministerie van OCW over 
Europees onderwijs in Den Haag. Het kabinetsbesluit hierover valt volgens planning begin 2008. 

In het Haagse studentenbeleid zijn nieuwe stappen gezet. Door een verwelkomingsmiddag voor nieuwe buitenlandse studenten, 
een citymarketingswedstrijd, een meerjarenplan van HOF Promotie Haags Vrijwilligerswerk ter ondersteuning van 
studentenorganisaties voor 50% te bekostigen en door een plan voor een stedelijke introductie van nieuwe eerstejaars studenten.
De Engelstalige informatie over hoger en internationaal onderwijs op www.denhaag.com is geactualiseerd en aanzienlijk 
uitgebreid. 
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2. Wat is bereikt? 

Door extra inzet bij schoolbesturen en gemeente is het absoluut verzuim gedaald en zijn veel meer voortijdige schoolverlaters 
weer naar school gegaan dan is geraamd. Ook zijn er meer schakelklassen gerealiseerd en is het aantal voorscholen conform 
verwachting gestegen naar 73.  Verder is een impuls is gegeven aan het verbouwen en/of vervangen van schoolgebouwen. Ook 
is gestart met de invoering van het leerkansenprofiel voor een brede school. Samen met de activiteiten in het kader van de 
Veilige school en op het terrein van segregatie moet dit leiden tot meer sociale verbindingen in de wijken en de stad.  

Metingen geven aan dat meer Hagenaars een hoger opleidingsniveau hebben in vergelijking met een aantal jaren geleden. Het  
betreft een beperkte steekproef. Het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft aan, dat de landelijke trend is dat meer allochtonen 
het voortgezet en wetenschappelijke onderwijs volgen. De gegevens van de stadsenquête wijzen voor Den Haag ook in deze 
richting. De cito-score van Haagse leerlingen blijft redelijk stabiel, maar nog onder de landelijke score. Bij de cijfers over het 
aantal geslaagden bij het VWO moet nog de volgende opmerking worden geplaatst. Het percentage van de nulmeting 
(2000/2001) is afwijkend van de daaropvolgende jaren. Het aantal geslaagden VWO stijgt de afgelopen jaren iets. In 2001/2002 
was het 19,5%.  

Effect-kengetallen Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Nulmeting 

Opleidingsniveau van de Haagse bevolking > 16 jaar  2006 
- lager onderwijs 
- middelbaar onderwijs 

30%
31%

35%
31%

35%
31%

 - hoger onderwijs  39% 34% 34% 
Bron: Stadsenquête  
Gemiddelde cito-score Haagse leerlingen 06/07 06/07 00/01 
-score Haagse leerlingen 532,2 532 531,0 
-landelijke score 535,1 535 534,9 
Bron: CITO 
Profiel: aandeel voortgezet onderwijs (geslaagden)* 05/06 06/07 00/01 
-VMBO-beroeps- en gemengde leerwegen  31,7 31% 27% 
-VMBO-theoretische leerweg (MAVO) 24,2 25% 27% 
-HAVO 21,3 24% 21% 
-VWO 22,6 20% 25% 
Bron: Rijksinspectie van het onderwijs, bewerking OCW/OIV 

*Cijfers rijksinspectie 06/07 pas juni 2008 bekend 

3. Financiën 
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(bedragen in duizenden euro’s)

Programma-activiteiten in 2007 Uitkomst 2007 Begroting 2007 Uitkomst 2006 

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Openbaar basisonderwijs, exclusief 
onderwijshuisvesting (POO) 

82.536 80.734 82.625 80.014 82.317 80.298

Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 
(Bijzonder basisonderwijs) 

10.538 9.448  10.415 391

Bijzonder basisonderwijs, exclusief 
onderwijshuisvesting 

1.846 1.848  1.598 

Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 16.658 16.564  16.387 262

Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs 19.629 19.280 18.796 18.826 19.195 18.941

Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, 
onderwijshuisvesting 

1.072 1.149  1.322 

Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, 
onderwijshuisvesting 

1.656 119 2.202 120 1.622 80

Openbaar voortgezet onderwijs, exclusief 
onderwijshuisvesting 

1.662 2.273  2.419 

Openbaar voortgezet onderwijs, 
onderwijshuisvesting 

3.502 3.465  2.848 

Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 5.433 803 5.152 806 5.611 333

Onderwijsachterstandsbeleid 53.411 52.673 52.981 46.487 31.133 20.098

Schoolbegeleidingsdienst 
onderwijsachterstandsactiviteiten 

1.909 562 1.812 465 1.706 371

Schoolbegeleidingsdienst reguliere schoolbegeleiding 7.018 5.534 6.411 4.525 7.139 5.149

Leerlingenvervoer 5.662 38 6.063 37 6.061 9

Activiteiten/projecten stedelijk onderwijsbeleid 8.268 4.264 10.753 4.099 9.678 2.662

Activiteiten/projecten openbaar onderwijsbeleid 9.993 3.200 10.007 3.718 7.641 3.161

Gymnastiek- en schoollokalen 72 43 93 51 69 48

Volwasseneneducatie (OJS) 26.944 23.285 25.881 23.086 32.554 27.971

Subtotaal 257.809 190.535 257.523 182.234 239.715 159.774

Verrekening met reserves 26.155  8.049  26.169  9.034  13.077  6.575  

Totaal 283.964  198.584  283.692  191.268  252.792  166.349  

Toelichting
De afrekening van diverse onderwijsregelingen met betrekking tot de rijksvoorziening GOA en de oude jaren van het Onderwijs 
Huisvestingsplan hebben geleid tot vrijval van middelen ad € 8,3 miljoen.
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Het stimuleren van burgerschap

Inburgering Vergroten sociale 
verantwoordelijkheid

3.350 inburgeringstrajecten voor 
oud- en nieuwkomers  

Toerusten

Delen
Inburgercoaches en mentoren 
voor circa 500 
inburgeringsplichtigen

100 urenprogramma’s voor 300 
inburgeringsplichtigen   

Binden

2.3.7 Programma Burgerschap 

Coördinerend portefeuillehouder: R.S. Baldewsingh

Het programma Burgerschap moet burgerschap onder de Haagse bevolking stimuleren. Dat betekent dat iedere Hagenaar 
volwaardig aan de Haagse samenleving moet kunnen meedoen. Vaardigheden in de Nederlandse taal, kennis van de 
omgangsregels, waarden en normen vormen een essentiële voorwaarde om volwaardig te kunnen meedoen aan de samenleving. 
Burgerschap is de nieuwe term voor de oude onderdelen inburgering oud- en nieuwkomers en integratiebeleid. Burgerschap gaat 
uit van gelijkwaardigheid van alle Haagse burgers waarbij naast de eigen verantwoordelijkheid van de burger ook de 
verantwoordelijkheid van de samenleving uitgangspunt is. Langs twee sporen krijgt het ontwikkelen van burgerschap vorm: 
inburgering en het vergroten van de sociale verantwoordelijkheid.  

1. Hebben we gedaan wat we zouden doen? 

Inburgering 

Verplichte en vrijwillige inburgeringstrajecten 
Sinds 1 januari 2007 is de Wet Inburgering (Wi) van kracht. Deze wet bepaalt dat alle vreemdelingen van 18 tot 65 jaar binnen 
een vastgestelde tijd moeten slagen voor het zogenaamde landelijke inburgeringsexamen. Voor genaturaliseerden en EU-
onderdanen met een inburgeringsbehoefte is de Regeling vrijwillige inburgering (Rvi) in het leven geroepen.  

Op basis van het toegekende budget heeft de gemeente Den Haag prestatie-afspraken met het Rijk gemaakt voor de jaren 2007-
2009. De gemeente zal in die periode 10.860 trajecten realiseren. Kort nadat de werving op gang was gekomen bleek de 
gemeente slechts een beperkt aantal inburgeringsplichtigen een programma-aanbod te kunnen doen. Dit kwam doordat de 
gemeente mensen met inkomsten uit werk geen aanbod mocht doen. Het Rijk had niet voorzien dat veel inburgeringsplichtigen 
betaalde arbeid zouden verrichten. Dankzij het aankaarten van problemen door met name de gemeente Den Haag, zijn in 
november de landelijke regels versoepeld en mogen gemeenten iedere inburgeringsplichtige een inburgeringsvoorziening 
aanbieden (Deltaplan inburgering). In onderstaande tabel staat de realisatie in 2007.  
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Toelichting
Van de 1.610 verplichte inburgeraars die een beschikking Wi met een gemeentelijk aanbod voor een traject  kregen, zijn er reeds 979 
inburgeraars aangemeld voor een enkelvoudig traject (alleen inburgering), waarvan er inmiddels 516 met het programma zijn gestart. Daarnaast 
zijn er 82 inburgeraars aangemeld voor een samenlooptraject Wi (inburgering in combinatie met  reïntegratie). Deze groep moet nog een 
beschikking krijgen. Tot slot is de aanmelding van 362 inburgeraars in het kader van de Rvi afgerond.  

Activiteitenprogramma’s en Inburgeringscoaches / mentoren 
Voor goed burgerschap worden inburgeraars ondersteund bij het opbouwen en versterken van een sociaal netwerk met name 
buiten de eigen etnische of culturele groep. Deze ondersteuning gebeurt met inburgeringscoaches en activiteitenprogramma’s. 
Maandelijks zijn activiteiten georganiseerd als oriëntatie op het Haagse aanbod van sport en cultuur. Hieraan hebben 300 
inburgeraars deelgenomen. Van de inburgeringsplichtigen en coaches zijn er 250 gekoppeld aan coaches (doel: 500), ondanks een 
stagnerende instroom van nieuwe inburgeraars.  

Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheden (Pavem) 
PaVemvrouwen zijn moeilijk bereikbare vrouwen met een taalachterstand, veelal zonder werk en zonder uitkering. Eind 2006 is 
Den Haag begonnen met de werving voor deelnemers aan de Pavem-proef en de regeling inburgering allochtone vrouwen. In 
2007 zijn iets meer dan 600 vrouwen met een programma gestart. De gemeente biedt meerdere trajecten aan, waaronder 
trajecten voor vrouwen die binnen negen tot twaalf maanden het niveau van het inburgeringsexamen kunnen behalen en 
trajecten voor vrouwen met een vervolgopleiding of vrijwilligerswerk als perspectief.  

Pardonregeling 
De gemeente heeft een belangrijke taak in de huisvesting, bijstandsverstrekking, re-integratie en inburgering van de asielzoekers 
die onder de pardonregeling vallen. Sinds augustus 2007 doet een gemeentelijk pardonteam onderzoek voor de 
burgemeesterverklaring en verwijst het pardongerechtigden naar de nodige loketten. In 2007 zijn ongeveer 400 
burgemeesterverklaringen afgegeven. Er zullen in totaal ongeveer 700 meldingen voor een burgemeestersverklaring in 
behandeling worden genomen, naar verwachting kan ruim 90% worden gehonoreerd.  

Naturalisatieceremonie 
De naturalisatieceremonie vindt wekelijks plaats in de raadzaal. In 2007 zijn in totaal 2100 Hagenaars uitgenodigd en 1900 
personen hebben deelgenomen aan de ceremonie.  

Vergroten sociale verantwoordelijkheid 

Burgerschapstrajecten opnemen in het onderwijs 
Er heeft oriënterend overleg plaatsgevonden met het Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding over de ontwikkeling van 
nieuwe onderwijsmaterialen. Er is daarmee een begin gemaakt om leerlingen de bagage mee te geven die hen in staat stelt om 
een actieve burger in de stad te kunnen zijn.  

Meer werk- en stageplaatsen 
Een nieuw virtueel stageloket voor jongeren moet hen naar de arbeidsmarkt toeleiden. Cijfers over de eerste helft van 2007 laten
zien dat het aantal bijstandsgerechtigden in Den Haag verder is gedaald tot 5,7%, tegenover 4% landelijk (bron: CBS). Er heeft 
vooral onder jongeren een sterke daling plaatsgevonden. De reden is dat jongeren geen uitkering meer krijgen, maar worden 
opgespoord en gestimuleerd een leertraject of  leer-werktraject te volgen. 

Ruimte voor gebed 
De doelstelling voor de periode 2005-2010 was om 20.000 vierkante meter nieuwe gebedsruimte te realiseren. Inmiddels is 
8.600 vierkante meter opgeleverd. Daarmee is 43% van de totale doelstelling behaald. 

Output-kengetallen  Realisatie 
2007

Begroting 
2007  

Op basis van nieuwe Wet Inburgering:
Handhavingsbeschikkingen (geen aanbod gemeente) 
Instroom inburgeringsplichtigen in eigenstandig traject WI 
Instroom inburgeringsplichtigen in samenlooptraject WI 
Instroom vrijwillige inburgeraars in traject RVI 
Bron: CVS  en IB groep 

2.769
979
82

362 

1.341
756
187
425
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Het bestrijden van discriminatie
Marokkaanse en Turkse Hagenaars worden bij uitgaansgelegenheden nog steeds vaker geweigerd en hebben vaker te maken met 
discriminatie dan Nederlandse jongeren. Daarom zijn in november vier wijkspreekuren (wijkpanels) gestart in de I-shops in 
Leidschenveen-Ypenburgen, Haagse Hout, Transvaal en ReVa. Een I-shop is een plaats waar bewoners terecht kunnen met 
vragen op het gebied van wonen, zorg, (vrijwilligers)werk, ontspanning en inkomen of voor klachten of ideeën over de buurt. De 
i-shops zijn opgezet door de Haagse welzijnsinstellingen. Ook is een ‘no nonsense’ website opgezet waarop jongeren voorvallen 
van discriminatie kunnen melden en hierover met elkaar in discussie kunnen gaan. Vanuit dit project is voorlichting gegeven op 
scholen. Het project is afgerond, maar de website wordt voortgezet. 

Bevorderen burgerschap 
Het Fonds Burgerschap is van start gegaan. Doel was minimaal 100 initiatieven van ontmoeting, dialoog en samenwerking uit te 
voeren. In totaal werden 246 aanvragen ingediend waarvan er ongeveer 200 geheel of gedeeltelijk zijn gesubsidieerd. De 
doelstelling om bekendheid te geven aan het fonds is geslaagd. 

Een andere doelstelling was 20.000 burgers bij (grote) stedelijke ontmoetingen te betrekken. Ook deze doelstelling is gehaald. Op
de Dag van de Haagse Ontmoeting en in de week daaraan voorafgaand zijn alleen al naar schatting 13.500 Hagenaars bereikt. 
Ook werden andere activiteiten georganiseerd die druk zijn bezocht, zoals het kerst- en lichtfeest dat ongeveer 1.000 bezoekers
trok. In het kader van de Dag van de Haagse Ontmoeting zijn 78 activiteiten in het kader van dialoog, ontmoeting en 
samenwerking georganiseerd. In 2006 waren dit nog 54 activiteiten. 

In het kader van het investeren in verbinden van mensen zijn 280 aanvragen ingediend voor het organiseren van straatfeesten. 
De bedoeling is sociale cohesie en verbondenheid met de buurt te versterken. In totaal zijn ongeveer 240 aanvragen 
gehonoreerd. Het doel om 200 straatfeesten te organiseren is gehaald.  

In 2007 hebben vier Cafés Burgerschap plaatsgevonden in plaats van de beoogde vijf tot tien. Dit is een platform voor dialoog en
discussie voor Hagenaars die bezig zijn met Burgerschap. Het is de bedoeling dat burgers tijdens deze bijeenkomsten de staat van
de straat, wijk, buurt of het park kunnen opmaken. Daardoor kunnen activiteiten worden opgezet om het sociale leefklimaat te 
verbeteren worden mensen gestimuleerd actief te worden in de eigen straat of buurt. De Burgerschapslezing, die in 2007 voor 
het eerst werd georganiseerd, is bezocht door ruim 300 Haagse burgers, professionals en bestuurders. De uitreiking van de eerste
Haagse Burgerschapsprijs trok 150 mensen. Uit projecten die een bijdrage hebben ontvangen uit het Fonds Burgerschap 
nomineert een onafhankelijke jury ieder jaar de drie meest vernieuwende of inspirerende projecten voor de Burgerschapsprijs. 
Burgers van Den Haag hebben vervolgens hun stem kunnen uitbrengen op één van de drie projecten.  

Zeven dialoogsessies zijn gehouden met religieuze instellingen ter versterking van de sociale cohesie. De doelstelling van vijftien 
sessies is niet gehaald. Verder zijn er ontmoetingen in het kader van de Dag van de Haagse ontmoeting gehouden, waaraan 
religieuze instellingen hebben deelgenomen. 

Besloten is tot meer aandacht voor de samenwerking met de landen waar allochtonen vandaan komen. Hiertoe is een notitie 
uitgebracht. Ook is een werkbezoek gebracht aan de Antillen om de mogelijkheden voor samenwerking op een aantal 
beleidsterreinen te inventariseren.

Output-kengetallen Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Realisatie 
2006

Nulmeting 
2005 

Ouder-educatie: 
-aantal deelnemers 252 460 240 440 
-aantal groepen 20 46 24 44 
Bron: interne registratie OCW 
Aantal deelnemers aan educatietrajecten 
Bron: interne registratie OCW 

2.765** 2.500 1834*  2.500 

*  In dit getal zijn de volgende trajecten opgenomen: Deelnemers VAVO incl. Texbo en Hexbo, deelnemers GIT, NT1 en NT2. 
** In dit getal zijn de volgende trajecten opgenomen: Deelnemers VAVO, Breed maatschappelijk functioneren, NT1 en NT2. In 2007 zijn
hierover GSB afspraken gemaakt. De definitieve opgave volgt na de vaststelling van de subsidie medio 2008. Het jaar 2007 is niet vergelijkbaar 
met 2006 vanwege de invoering van de Wet Inburgering, de verandering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, de VO-VAVO-regeling,
en gemaakte GSB-afspraken 
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Toelichting
In 2005-2006 is de bestaande ouder-educatie vervangen door Taal en School. Veel scholen waren niet tevreden met deze verandering omdat zij 
het gevoel hebben in een onwenselijke rol geduwd te worden ten aanzien van de inburgeringsverplichting. Om aan het ongenoegen van
scholen tegemoet te komen is in 2005-2006 een experiment Ouder en School gestart voor ouders die niet deelnemen aan Taal en School of 
een ander inburgeringstraject. Vier scholen hebben aan dit experiment deelgenomen. Ouder en School is een vorm van ouder-educatie die 
speciaal gericht is op de betrokkenheid van de ouders. De uitvoering vindt plaats op de basisschool, onder schooltijd, een dagdeel per week. 
Taal en School is op 15 juli 2007 stopgezet. Ouder en School gaat wel door. In totaal waren er in de periode 2006-2007 zestien groepen Taal 
en School en vier groepen Ouder en School. Aan beide vormen van oudereducatie namen 252 ouders deel. 

2. Wat is bereikt? 

Door de aanloopproblemen die zich in 2007 voordeden, kon het beoogde aantal inburgeringstrajecten niet gerealiseerd worden. 
Door gewijzigde regelgeving zal dit zal naar verwachting in 2008 en 2009 weer goed gemaakt worden. 
In 2007 zijn de kaders voor het nieuwe burgerschapsbeleid uitgezet en is geïnvesteerd in betere binding tussen mensen. De 
gemeente heeft geprobeerd burgers te betrekken bij hun sociale omgeving. Hoewel veel initiatieven zijn ingediend bleek het 
moeilijk nieuwe, niet-georganiseerde groepen burgers projecten in te laten dienen. 

Effect-kengetallen Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Nulmeting 
2005 

Oordeel over eigen positie/positie groep om hogerop te komen in de samenleving: 2005 
- westerse-Hagenaars over westerse Hagenaars 67% 54% 54% 
- westerse-Hagenaars over niet-westerse Hagenaars 3% 3% 3% 
- niet-westerse Hagenaars over westerse-Hagenaars 66% 60% 60% 
- niet-westerse Hagenaars over niet-westerse Hagenaars  5% 3% 3% 
Bron: Stadsenquête  
Toelichting
In vergelijking met 2005 zijn er meer Hagenaars die vinden dat westerse Hagenaars meer kansen hebben hogerop te komen. 

3. Financiën 
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(bedragen in duizenden euro’s)

Programma-activiteiten in 2007 Uitkomst 2007 Begroting 2007 Uitkomst 2006 

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Volwasseneneducatie (BDLM) 4.290 2.400 16.363 14.251  

Interculturalisatie en diversiteitsbeleid 4.216 4.268  3.803 4

Inburgering 76.965 74.716 75.233 72.972 29.886 28.511

Subtotaal 85.471 77.116 95.864 87.223 33.689 28.515

Verrekening met reserves 498  1.121  500  1.570  1.535  1.299  

Totaal 85.969  78.237  96.364  88.793  35.224  29.814  
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2.3.8 Programma Werk en Inkomen 

Coördinerend portefeuillehouder: H.P.M. Kool

De gemeente biedt hulpbehoevende burgers gericht kansen om zo snel mogelijk zelfredzaam te worden. De gemeente heeft 
‘vangnetvoorzieningen’ en instrumenten waarmee burgers kunnen zorgen voor hun eigen levensonderhoud en hun deelname aan 
de maatschappij en hun maatschappelijke positie kunnen verbeteren. 
Meer zelfredzaamheid moet leiden tot minder bijstandsgerechtigden en burgers die (tijdelijk) niet op andere wijze in hun 
inkomen kunnen voorzien. Alleen mensen die het echt nodig hebben, ontvangen een bijstandsuitkering. De gemeente doet er 
alles aan om: 

• minder mensen in de bijstand te krijgen 
• meer mensen uit de bijstand te krijgen 
• mensen een baan te bezorgen zo dicht mogelijk tegen de reguliere arbeidsmarkt aan 

1. Hebben we gedaan wat we zouden doen? 

Minder mensen in de bijstand 

Daling van 1.972 bijstandsuitkeringen onder de 65 
Het gemiddeld aantal bijstandsuitkeringen over 2007 is gedaald met 1972 door minder instroom van nieuwe gevallen en meer 
vertrek uit de bijstand onder meer door een strenge poortwachters-functie, fraudebestrijding en bemiddeling naar werk. Over de 
periode mei 2006 tot en met december 2007 is het aantal mensen met bijstand gedaald met 3467. Dit betekent dat de beoogde 
daling van 3200 uitkeringen is gerealiseerd.  

35% uitkeringen tegengehouden bij de aanvraag 
Het afwijzingspercentage algemene bestaanskosten-bijstandsuitkeringen is met 35% in 2007 op hetzelfde niveau gebleven als 
2006. Iedereen wordt in eerste instantie gewezen op werk om te voorkomen dat een uitkering wordt aangevraagd. Pas wanneer 
dat niets oplevert wordt een aanvraag ingenomen. Ook wanneer de aanvraag in behandeling is wordt er alles aan gedaan om de 
klant op andere manieren in het onderhoud te laten voorzien. Dit gecombineerd met het kritisch toetsen van aanvragen op 
rechtmatigheid leidt tot een succesvolle controle aan de poort in 2007. Uit onderzoek van de dienst SZW blijkt tevens dat 
klanten van wie de uitkering wordt afgewezen over het algemeen snel een andere bron van inkomsten vinden.

Kansen bieden aan hulpbehoevende
burgers voor meer zelfredzaamheid  

Minder mensen in de bijstand 

Poortwachten 

Rechtmatige 
bijstandsverstrekking 

Fraudebestrijding 

Meer mensen uit de bijstand Ontwikkelen mensen naar 
arbeidsplek 

Reïntegratie gerichte 
voorzieningen 

Werk voorop 

Aanbieden 
kinderopvang 

5.000 gesubsidieerde
banen in 2009 

Werkplekken creëren 

Begeleiden van mensen 
met arbeidshandicap 

Relatiebeheer werkgevers 
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Output-kengetallen Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Nulmeting 
2005

Poortwachten: 
afwijzingspercentage uitkeringen algemene bestaanskosten 35% 35% 32% 
Bron: Socrates 

1.447 fraudegevallen opgespoord met een terugvorderingbedrag van in totaal € 5,0 mln. 
In 2007 zijn 4.681 fraudeonderzoeken uitgevoerd. Dit heeft in 29% van de gevallen gevolgen gehad voor de klant, waarbij de 
helft van de gevallen fraude met witte inkomsten betrof. Het totale bedrag aan terugvorderingen bij fraude komt uit op € 5.0 
mln.

Output-kengetallen Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Nulmeting  
2005  

Uitstroombevordering door handhaven: 
% beëindigde uitkeringen met als reden geen inlichtingen, niet voldoen aan 
voorwaarden e.d. ten opzichte van het totale uitkeringenbestand 

7% 8% 7% 

Bron:  Socrates 
Toelichting
7% van de beëindigde uitkeringen heeft als reden ‘geen inlichtingen’ of ‘niet voldaan aan de voorwaarden’. Dit is één procent minder dan 
begroot. Dit komt doordat in 2007 sterker dan in voorgaande jaren is ingezet op vertrek uit de bijstand naar werk. Verhoudingsgewijs neemt 
hierdoor het aantal beëindigingen als gevolg van fraude af.

Rechtmatige bijstandsverstrekking, foutscore behaald van 0.7% 
De gemeente schenkt veel aandacht aan de rechtmatigheid waarmee de wet- en regelgeving wordt uitgevoerd. De rijksnorm voor 
de fouten in de rechtmatigheid van de uitkeringsverstrekking is 1%. Dit betreft zowel de uitkeringsverstrekking voor 
levensonderhoud als de verstrekking van de bijzondere bijstand. Met een score van 0,7% in 2007 is het de gemeente gelukt om 
binnen deze norm te blijven, maar de gemeente blijft met deze score achter bij de ambitie van 0,5 .

Maatregelen ter bevordering van de klantgerichtheid 
In 2007 heeft Den Haag diverse maatregelen genomen om de burger zo klantgericht mogelijk te bedienen. Zo verstrekt de dienst 
SZW standaard een voorschot wanneer een aanvraag na vier weken nog niet is afgehandeld en wordt bij een negatieve 
beschikking vooraf telefonisch contact opgenomen met de klant. In dit telefoongesprek wordt de klant uitgelegd waarom zijn 
aanvraag afgewezen zal worden. Daarnaast wordt het niet-gebruik van voorzieningen onder de doelgroep 65+ tegengegaan 
doordat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zowel de gedeeltelijke uitkering van de SVB als de aanvullende bijstandsuitkering 
verzorgt.  

Meer mensen uit de bijstand 

Output-kengetallen Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Nulmeting  
2005  

Uitstroom naar werk/ school c.q. uit de uitkering  
personen tijdens of na het traject naar werk/school/uit de uitkering
uitstroom naar werk/school:
personen tijdens of na het traject aan het werk  
jongeren terug naar school

3.975

2.655
210

3.450

2.450

-

1.932 

Bron: dienst SZW    
Toelichting
De taakstelling voor het aantal gestarte trajecten bedroeg 5.500, onderverdeeld in 5.000 re-integratietrajecten en 500 participatietrajecten. In 
totaal zijn er 5.300 trajecten gestart. 3.975 trajecten zijn succesvol: Van 1.110 personen is na of tijdens het traject de uitkering beëindigd, 
daarnaast zijn 210 jongeren weer naar school. De overige 2.655 personen zijn aan het werk, 2.435 duurzaam en 220 in een tijdelijke baan.  

In de tabel staat het aantal personen van wie bekend is dat ze langer dan een half jaar aaneengesloten aan het werk zijn. 
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Output-kengetallen Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Nulmeting  
2005  

Uitstroom naar werk: 
personen duurzaam aan het werk tijdens of na het traject 2.435 1.700 1.932 
Bron: dienst SZW    

De eerste StartBaan voor volwassenen is van start gegaan  
Met de invoering van Werk Voorop zijn de op re-integratie gerichte onderdelen van dSZW gereorganiseerd onder de naam 
StartBaan. De eerste van de drie sectorgerichte StartBanen is in februari 2007 van start gegaan. De externe re- 
integratiebedrijven zijn aan de Startbanen gekoppeld. Met de inrichting van de eerste StartBaan is de re-integratiemethodiek 
‘Werk Voorop voor volwassenen’ gestart. De Startbanen zijn in het afgelopen jaar erkend als leerbedrijf voor de opleiding tot 
Arbeidsmarkt Kwalificerend Assistent (AKA).

De Werk Voorop methode is ingevoerd. 
De Werk Voorop methode is ingevoerd. Dit houdt in dat alle klanten die worden aangemeld bij een StartBaan binnen twee 
weken op een werkplek worden geplaatst. Een Werk Voorop plek is een combinatie van oefenen, leren en stage. Naast 
plaatsingen op eigen plekken zijn er ook enkele honderden mensen geplaatst bij werkgevers waar zij met behoud van uitkering 
werkervaring opdoen, in combinatie met begeleiding en scholing. Waar nodig zijn gelijktijdig met de plaatsing op een Werk 
Voorop plek, begeleidende voorzieningen ingezet, zoals schuldhulpverlening, psychodiagnose en kinderopvang.  

Er zijn duale trajecten gestart voor inburgeraars met een re-integratieverplichting 
Voor Inburgeraars met een re-integratieverplichting zet de gemeente duale trajecten in. Dit is een combinatie van inburgeren en
re-integreren. Er zijn 82 personen van wie in 2007 de aanmeldingsprocedure is afgerond. De plaatsing doet de aanbieder van het 
traject.

2.133 kinderen geplaatst op kinderopvang 
De gemeente heeft conform de Wet Kinderopvang de gemeentelijke tegemoetkoming voor de kosten van kinderopvang aan de 
door het Rijk vastgestelde doelgroepen verstrekt. Hiermee kunnen ouders werk, studie of een inburgeringtraject combineren met 
de zorg voor hun kinderen. Sociaal medisch geïndiceerden (smi) kunnen zo de zorg voor hun kinderen overdag uit handen geven.  

Output-kengetallen Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Nulmeting  
2005  

Aantal geplaatste kinderen conform wettelijke doelgroep 1.834 2.650 1.476 
Aantal geplaatste kinderen van de sociaal-medisch geïndiceerden 298 150 96 
Bron: dienst SZW: Socrates    

Toelichting
Het aantal geplaatste kinderen binnen de wettelijke doelgroep is in 2007 achtergebleven, met name omdat er minder kinderen van inburgeraars 
in het kader van de Wet Inburgering zijn geplaatst dan verwacht. Dit heeft te maken met de lagere aantallen inburgeraars (zie programma 7). 
Door gewijzigde regelgeving bij inburgering, zal het aantal geplaatste kinderen van inburgeraars naar verwachting weer toenemen. Het aantal 
geplaatste kinderen van de sociaal medisch geïndiceerden (smi) valt wat hoger uit dan verwacht, met name omdat een groep cliënten uit een 
oude smi-regeling is ondergebracht in de nieuwe smi-regeling. 

Ontwikkelen mensen naar een arbeidsplek 

In totaal hadden 3.993 personen een gesubsidieerde baan 
Per eind 2007 hadden in totaal 3.993 personen een gesubsidieerde baan. Door het uitblijven van landelijk beleid voor de 
participatiebanen (voorheen de terugkeerbanen genoemd) en de versnelde afbouw van de ID en de WIW zijn er minder 
gesubsidieerde banen dan de voor 2007 geplande 4.500. Wel is goed gebruik gemaakt van Ooievaarsbanen en Opstapbanen. 

Output-kengetallen Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Nulmeting  
2005  

Deelname gesubsidieerde arbeid: 
Deelnemers aan Terugkeerbaan en loonkostensubsidies * 3.993 4.500 4.108
Uitstroom gesubsidieerde arbeid: 
Personen die via Terugkeerbanen en een baan met 
loonkostensubsidie een baan vinden 

350 300 215

Bron: dienst SZW/WAM    
* Omdat er geen terugkeerbanen ingezet konden worden betreft het hier alleen de banen met loonkostensubsidie 
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De afbouw van WIW en ID dienstverbanden loopt sneller dan gepland 
Om de uitstroom van ID werknemers naar een gewone baan te bevorderen zijn vanaf medio 2007 outplacementtrajecten en re-
integratietrajecten ingezet, in samenwerking met ketenpartners UWV en CWI . Daarnaast zijn eenmalige stimuleringssubsidies 
ingezet voor werkgevers die ID-ers regulier in dienst nemen en uitstroompremies voor ID-ers. De reductie van het aantal WIW-
werknemers is met 8% sneller gegaan dan de verwachte 5%. 

De pilot Werkgeversservicepunt sector Zakelijke Dienstverlening is opgericht  
Het Werkgeversservicepunt heeft als doel gezamenlijk met het CWI en het UWV werkgevers te benaderen. Op deze wijze 
wordt optimaal en effectief gebruik gemaakt van de vacaturemarkt voor de verschillende doelgroepen. Dit moet leiden tot een 
grotere uitstroom uit de WWB/WSW. De pilot had een taakstelling om 640 vacatures in te vullen in de tweede helft van 2007. 
Deze taakstelling is behaald.  

2.059 mensen met een arbeidshandicap zijn begeleid 
De Haeghe Groep voert voor de gemeente de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit en biedt werk voor mensen met een 
arbeidshandicap. Het Rijk bepaalt jaarlijks, in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), de taakstelling voor de 
gemeente. Deze taakstelling geeft aan voor hoeveel standaardeenheden (SE) de gemeente geld van het Rijk krijgt. Voor 2007 
bedroeg de taakstelling van het Rijk 2.001 SE. Door aanvullende subsidies heeft de Haeghe Groep 58 personen extra van de 
wachtlijst aan het werk kunnen helpen. Toch kon niet worden voorkomen dat de wachtlijst in 2007 is opgelopen tot 500 
personen. Het indiceren en toelaten tot de wachtlijst gebeurt door het CWI. Hierop heeft de Haeghe Groep geen invloed.  

Output-kengetallen Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Realisatie 
2006

Nulmeting 

Arbeidsgehandicapten werkzaam bij Haeghe Groep: 

gemiddelde bezetting in standaardeenheden (se’s)  2.059 2.016 2.016* 2.035 

Bron: interne registratie Haeghe Groep 
Stand wachtlijst  (# personen) 500 350 310 231 
Bron: interne registratie Haeghe Groep 

* In de jaarrekening 2006 is bij de realisatie 2.002 fte vermeld, hetgeen overeenkomt met 2.016 SE. 

2. Wat is bereikt? 

In 2007 is het aantal uitkeringen sterk gedaald doordat er is ingezet op instroombeperking en uitstroombevordering. De 
poortwachtersfunctie wordt ingevuld via stimuleren van werk, huisbezoeken, fraudeonderzoeken en handhaving. Minder mensen 
hebben hierdoor een nieuwe uitkering nodig. Een groot aantal klanten is vanuit een re-integratietraject aan het werk gegaan, is
een opleiding gestart om een startkwalificatie te behalen, of is om een andere reden uit de bijstand. De in 2006 gestarte Werk 
Voorop benadering heeft in 2007 zijn beslag gekregen: de op re-integratie gerichte onderdelen van dSZW zijn gereorganiseerd 
onder de naam StartBaan. Het doel om werklozen een baan te bezorgen zo dicht mogelijk tegen de arbeidsmarkt aan is eveneens 
behaald. Dit is bereikt door personen die niet direct naar een reguliere baan kunnen op een eigen Werk Voorop plek te 
plaatsen, of bij werkgevers met behoud van uitkering, in combinatie met begeleiding en scholing of te plaatsen op een Opstap of
Ooievaarsbaan. 

Effect-kengetallen Realisatie 
2007

Begroting  
2007

Nulmeting 
2005

% Ontwikkeling aantal bijstandsuitkeringen WWB klanten jonger dan 65 jaar -9,9% -5,0% 0,5%
Bron:  Socrates 
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3. Financiën 
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(bedragen in duizenden euro’s)

Programma-activiteiten in 2007 Uitkomst 2007 Begroting 2007 Uitkomst 2006 

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Algemene bijstandsverlening 312.543 275.218 316.125 279.049 330.191 286.012

Sociale werkvoorziening 78.994 80.908 83.567 81.425 78.757 72.432

Werkgelegenheidsprojecten 126.115 118.984 126.289 113.537 128.669 116.633

Werkgelegenheidsprojecten (WSW) 5.793 5.058 4.104 3.369 3.745 3.080

Inkomensvoorziening 6.440 6.521 6.370 6.179 8.828 9.179

Kinderopvang SZW 4.141 219 4.662 100 3.388 288

Subtotaal 534.026 486.908 541.117 483.659 553.578 487.624

Verrekening met reserves 32.754  26.332  37.101  30.814  4.455  11.986  

Totaal 566.780  513.240  578.218  514.473  558.033  499.610  

Toelichting
De afrekening met het Rijk van de Agenda voor de toekomst heeft geleid tot vrijval van middelen ad € 5,6 miljoen. Daarnaast heeft de Haeghe 
Groep een voordeel als gevolg van lagere (inkoop)kosten, een hogere rijksbijdrage en een hogere toegevoegde waarde. Deze toegevoegde 
waarde is voornamelijk geboekt bij de dienstverlenende bedrijven Omnigroen, Diensten en Schoon Schip. 
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2.3.9 Programma Armoedebestrijding 

Coördinerend portefeuillehouder: H.P.M. Kool

Het doel van armoedebestrijding is het duurzaam voorkomen en bestrijden van armoede en financiële problemen onder de 
Haagse bevolking. Dit stimuleert zelfredzaamheid en ook meer maatschappelijke deelname van mensen met een laag inkomen 
en/of schulden.  

1. Hebben we gedaan wat we zouden doen? 

Uitbreiding armoedebeleid 

Tegengaan niet-gebruik 
Een belangrijke voorwaarde om de doelstelling van dit programma te bereiken is dat personen uit de doelgroep ook 
daadwerkelijk gebruik maken van de bestaande voorzieningen. Daarom wordt veel aandacht besteed aan het tegengaan van niet-
gebruik.  

Output-kengetallen Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Nulmeting 
2005

% Huishoudens met Ooievaarspassen ten opzichte van huishoudens in Den 
Haag

18% 19% 18%

% Huishoudens met bijzondere bijstandsverstrekking ten opzichte van 
huishoudens in Den Haag

8% 10% 10%

Bron: dienst SZW 
Toelichting
In 2007 heeft 8% van de Haagse bevolking een beroep gedaan op bijzondere bijstandsverstrekkingen, hetgeen minder is dan de doelstelling.
Het percentage huishoudens met een ooievaarspas was in 2007 18%, wat 1% onder de doelstelling ligt. Dat de percentages achter blijven op de 
begroting is voornamelijk te verklaren doordat het aantal bijstandsuitkeringen is gedaald, een belangrijke doelgroep voor deze voorzieningen. 
Verder is het percentage bijzondere bijstandsverstrekkingen gedaald door de invoering van de collectieve ziektekostenverzekering, waardoor 
voor medische kosten minder bijzondere bijstand is aangevraagd.  

Duurzaam voorkomen en bestrijden van 
armoede en financiële problemen onder de 
Haagse bevolking  

Uitbreiding armoedebeleid

Hogere bijdrage per huishouden 

Uitbreiding voorzieningen:  
Ooievaarspas, ziektekosten- 
verzekering  

Financiële Hulpverlening

Preventie door voorlichting en 
begeleiding 

Schuldhulpverlening 

Sociale kredietverlening

Kwijtschelding
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Maatregelen 2007 
In het voorjaar van 2007 is een Expertmeeting georganiseerd om maatschappelijke organisaties te stimuleren met plannen en 
voorstellen te komen die het gebruik van voorzieningen kunnen bevorderen. Van de deelnemende partijen hebben er drie een 
subsidie gekregen om hun plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. Daarnaast heeft de gemeente in 2007 voor zo veel mogelijk 
huishoudens vastgesteld of ze in aanmerking komen voor de Langdurigheidstoeslag. Deze burgers hebben een brief gekregen om 
hen te wijzen op de langdurigheidstoeslag. Het effect hiervan is dat de uitgaven aan deze toeslag ten opzicht van 2006 met 19% 
zijn gestegen, tot ruim €3,2 miljoen. 

Uitbreiding verstrekkingen bijzondere bijstand 
• In 2007 zijn de tegemoetkomingen voor de schoolkostenregeling, het fonds voor ouderen en het fonds voor chronisch 

zieken en gehandicapten verhoogd in verband met de gestegen kosten.  
• Met ingang van augustus 2007 zijn de draagkrachtregels verruimd. Personen met een inkomen tot 110% van de voor 

hen geldende bijstandsnorm hoeven geen eigen bijdrage te betalen wanneer ze bijzondere bijstand ontvangen. Pas 
indien het inkomen hoger is dan 110% van de bijstandsnorm vraagt de gemeente een eigen bijdrage. 

• Wanneer personen van 65 jaar en ouder bijzondere bijstand aanvragen voor duurzame gebruiksgoederen, verstrekt de 
gemeente dit sinds medio 2007 als gift. Hiermee worden deze personen ook niet meer doorverwezen naar de 
Gemeentelijke Kredietbank om daar een lening af te sluiten voor dergelijke goederen.  

• In 2007 is geregeld dat iedereen die een inburgeringstraject volgt een ooievaarspas krijgt. Dit bevordert de integratie en 
maakt het gemakkelijker voor deze doelgroep om deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten. 

Invoering van de collectieve ziektekostenverzekering 
Met ingang van 1 januari 2007 is de collectieve ziektekosten IZA Cura van start gegaan. In totaal hebben in 2007 ruim 15.500 
verzekerden zich aangesloten bij deze verzekering, hetgeen een resultaat is van de uitgebreide voorlichtingsactie die in 2007 is
gevoerd. Het pakket van IZA Cura is ruim, waardoor een aantal medische kosten waar voorheen bijzondere bijstand voor werd 
verstrekt nu vanuit de verzekering betaald kunnen worden. Personen die deelnemen aan IZA Cura betalen een lagere premie 
door een gemeentelijke bijdrage. 

Computerplan
In 2007 is een computerplan opgezet, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met stichting Leergeld en de Mondriaan 
Onderwijsgroep. Hierbij worden oude computers opgeknapt en uitgedeeld onder huishoudens met een ooievaarspas. In 2007 zijn 
circa 500 computers verstrekt. Samen met het verstrekken van de computer geeft de gemeente voorlichting over Haagse 
armoedevoorzieningen.  

Financiële hulpverlening 

De doelstelling van financiële hulpverlening is dat de gemeente Haagse burgers helpt bij het duurzaam voorkomen en oplossen 
van financiële problemen. De belangrijkste activiteiten om dit doel te bereiken in het afgelopen jaar waren: 

• Vernieuwing Financiële Hulpverlening 
• Haagse Moneymaand 
• Stabilisatietrajecten en budgetbeheer 

Vernieuwing van financiële hulpverlening 
De financiële hulpverlening is in 2007 verder ontwikkeld. Een van de nieuwe instrumenten is het diagnosegesprek (integrale 
intake). Na het diagnosegesprek kan de hulpverlening bestaan uit schuldhulpverlening, kredietverlening, budgetbeheer en 
budgetbegeleiding of preventie. In 2007 zijn, conform doelstelling, 3500 diagnosegesprekken gevoerd. 

Haagse Moneymaand 
In november 2007 is voor de tweede keer de Haagse Moneymaand georganiseerd. Doel daarvan was om de Haagse burgers op 
diverse manieren te informeren over minimavoorzieningen, verstandig omgaan met geld en over de hulp van de gemeente bij het 
voorkomen en/of oplossen van financiële problemen. Dit is gedaan door het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten, een 
informatiestand in het Atrium en het bezoek van Bud de budgetcoach aan de Haagse markt. Daarnaast is er veel aandacht voor 
het onderwerp gezocht in de media.  

Stabilisatietrajecten en budgetbeheer 
In 2007 startte de Gemeentelijke Kredietbank met zogenoemde stabilisatietrajecten. Uitgangspunt van een stabilisatietraject is 
voorkomen dat de schuldensituatie van de klant verergert. In totaal zijn in 2007 286 stabilisatietrajecten gestart. Dit is beduidend 
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lager dan het streefdoel van 500. Vanwege de reorganisatie van de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) is het nieuwe product 
Stabilisatietrajecten pas in de tweede helft van 2007 breed ingezet. Veel stabilisatietrajecten bestaan alleen uit de inzet van
budgetbeheer. In totaal werd voor 493 klanten een budgetbeheerrekening geopend.  

Toelichting
De realisatie van het aantal positieve (financiële) oplossingen is lager dan begroot. Dit komt doordat een schuldhulpverleningstraject maximaal 
drie jaar duurt, waardoor een deel van de realisatie in 2008 en 2009 verwacht wordt.  
De cursus Weet wat je besteedt is een nieuw product. Besloten is om dit product eerst op beperkte schaal in te zetten. Op deze manier kon de 
GKB ervaringen verzamelen en het product waar nodig aanpassen. De realisatie van het aantal Verstrekte Pandkredieten is lager dan verwacht 
en dat komt door de goede economie. Bij een slechte economie is het aantal verstrekte kredieten hoger dan bij een goede economie.

2. Wat is bereikt? 

Door het verstrekken van alle hiervoor genoemde voorzieningen plus bijzondere bijstand in individuele gevallen, de inzet van de
fondsen, het uitvoeren van verschillende projecten en het verstrekken van de langdurigheidstoeslag is in belangrijke mate 
bijgedragen aan het bestrijden van armoede en door de inzet van de Ooievaarspas is bijgedragen aan het bevorderen van de 
participatie en de zelfredzaamheid. Hiermee is bijgedragen aan het reduceren van hoge bestaanskosten. Per huishouden is in 
2007 98 euro verstrekt aan armoedegeld, wat 12 euro meer is dan in 2006. Het doel van financiële hulpverlening is het 
voorkomen en oplossen van financiële problemen van de Haagse burgers en daarmee stimuleren van de zelfredzaamheid en de 
armoedebestrijding. In 2007 is de nieuwe aanpak opgebouwd. In 2008 zal veel aandacht uitgaan naar het breder bekend maken 
van de diensten van de GKB bij de Haagse bevolking.  

3. Financiën 
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(bedragen in duizenden euro’s)

Programma-activiteiten in 2007 Uitkomst 2007 Begroting 2007 Uitkomst 2006 

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Sociale kredietverlening 12.059 8.491 13.688 9.051 7.663 8.054

Gemeentelijk minimabeleid 28.686 5.143 29.646 4.150 24.796 5.267

Subtotaal 40.745 13.634 43.334 13.201 32.459 13.321

Verrekening met reserves 2.300  12.042  2.300  12.042  3.374  596  

Totaal 43.045  25.676  45.634  25.243  42.067  15.828  

Toelichting
Door de daling van het bijstandbestand maken minder mensen gebruik van bijzondere bijstand. Daarnaast heeft de invoering van een
collectieve ziektekostenverzekering ertoe geleid dat er minder aanspraak op bijzondere bijstand is gemaakt. 

Output-kengetallen Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Nulmeting 
2005 

In behandeling genomen aanvragen t.o.v. het aantal positieve (financiële) oplossingen 1601/265 1510/600 -
Deelnemers Weet wat je besteedt (voorheen: Omgaan met Geld) 189 350 -
Verstrekte pandkredieten 91.924 120.000 118.511
Bron: interne registratie dienst SZW   
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Optimaliseren van de maatschappelijke 
kansen van jongeren 

Preventieve inzet (Vroegtijdig) signaleren van problemen Interventies: hulp en opvang

Wijkgericht aanbod  
jongerenwerk 

Jongerenparticipatie

Netwerken jeugdhulpverlening 

Teams voor vroegtijdige  signalering en 
onderkenning jeugdgezondheidszorg 

Inzet Mobiel Jongeren Team 

Jeugdgezondheidszorg  
(incl. toezicht kinderopvang) 

Jeugd Interrventie Team 
trajecten 

Gezinsaanpak

Voorlichting en informatie Schoolmaatschappelijk werk 

Opvang en begeleiding  
zwerfjongeren 

2.3.10 Programma Jeugd 

Coördinerend portefeuillehouder: S. Dekker

Doelstelling van het programma Jeugd is jongeren zo goed en veel mogelijke maatschappelijke kansen bieden en daarmee 
voorwaarden scheppen voor een goede toekomst van onze jeugd.  
Naast de algemene aandacht voor de jeugd in Den Haag streeft de gemeente naar een samenhangende aanpak bij het 
voorkomen, vroegtijdig signaleren en oplossen van problemen van jongeren op de terreinen van welzijn, onderwijs en zorg. Het 
gaat kortweg om een gezamenlijke aanpak met inzet op preventie, signalering en hulpaanbod. 

1. Hebben we gedaan wat we zouden doen? 

In november 2006 is het Actieprogramma Jeugd vastgesteld met 43 actiepunten voor het Haagse jeugdbeleid. In oktober 2007 is 
een Voortgangsrapportage Jeugd gepresenteerd. Daarin staan per actiepunt de vorderingen in 2007. Hieronder een overzicht van 
enkele belangrijke onderdelen. Daarbij is de indeling van het Actieprogramma, met vijf domeinen, aangehouden: 

• Opvoeden en beschermen; 
• Iedereen aan de slag: op school of een baan; 
• Jeugd in de stad: vrije tijd en leefomgeving; 
• Jeugd en gezondheid; 
• Iedereen binnen boord. 

Opvoeden en beschermen 

Achttien instellingen die meewerken aan de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) hebben op 19 april 2007 een 
samenwerkingsconvenant ondertekend. In december is het startschot gegeven voor de inrichting van het eerste centrum: in 
stadsdeel Laak. Voorbereidingen voor een CJG in het stadsdeel Segbroek zijn gestart. 

De opvoedondersteuning in Den Haag is versterkt door verdubbeling van het aantal gezinnen dat meedoet aan het programma 
Homestart. De getrainde vrijwilligers van Homestart werken niet langer alleen in het centrum, maar ondersteunen vijftig 
gezinnen in de hele stad. De professionele opvoedondersteuning vanuit de GGD en welzijnsorganisaties is eveneens uitgebreid. 
Zo wordt in het kader van het project Opvoeden in de Buurt meer tijd uitgetrokken per bezoek aan het consultatiebureau, zijn 
250 prenatale huisbezoeken afgelegd en worden 350 gezinnen door 12 gezinscoaches begeleid. 
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Het expertisecentrum Jeugd, Samenleving en Opvoeding (JSO) heeft in opdracht van de gemeente in 2007 de bestaande 
hulpverleningsnetwerken voor jongeren onderzocht. Dit heeft geleid tot een voorstel voor een sluitende aanpak van 
zorgnetwerken in wijken en op scholen voor de jeugd van 0-23 jaar. Jeugdregisseurs zullen in deze netwerken een centrale rol 
spelen: zij komen in actie waar de hulpverlening dreigt vast te lopen. 

De gemeente heeft met alle belangrijke partners een Haags Risicosignalerings Systeem (HRS), als uitwerking van de 
Verwijsindex, ontwikkeld. Die stelt hulpverleningsorganisaties automatisch op de hoogte van het feit dat een kind dat zij 
behandelen, ook hulp krijgt van een andere instelling. De minister van Jeugd en Gezin heeft in 2007 afgezien van invoering van 
een landelijk elektronisch dossier voor de jeugdgezondheidszorg. Gemeenten moeten nu zelf een systeem ontwikkelen of 
aanschaffen. Den Haag gaat het eigen verouderde systeem vervangen. Het elektronische dossier van de jeugdgezondheidszorg 
(JGZ) vormt in de nabije toekomst met het Elektronisch Leerling Dossier (ELD) en het systeem voor risicosignalering bij elkaar 
de Haagse infrastructuur voor een lokaal Elektronisch Kinddossier (EKD). 

Iedereen aan de slag, op school of een baan 

In 2007 is het schoolmaatschappelijk werk (SMW) geïntensiveerd om uitval van leerlingen te beperken. Daardoor beschikt in 
2008 elke school voor voortgezet onderwijs, net als alle scholen voor primair onderwijs, over SMW.  

In het schooljaar 2006/2007 zijn ruim 700 niet-uitkeringsgerechtigde jongeren (NUGgers) gemeld bij de afdeling Voortijdig 
Schoolverlaten. Zij zijn binnen de afgesproken termijn van drie weken op een traject gezet dat probeert hen weer naar school te
brengen of aan een baan te helpen. Zonodig vindt hierbij ook hulpverlening plaats. Den Haag is, reeds gestart met Werk 
Voorop. vooruitlopend op de wettelijke invoering van de leerwerkplicht tot 27 jaar. Daarbij krijgt iedere jongere die zich bij de
Werkbeurs meldt voor werk of een uitkering binnen twee weken een werk- of opleidingsaanbod. 

Jeugd in de stad: vrije tijd en leefomgeving 

Op en rond de door de Richard Krajicek Foundation (RKF) geadopteerde pleinen hebben 280 sportclinics plaatsgevonden, 
gemiddeld met tien deelnemers. In het kader van de nota Samen Spelen zijn in totaal nu 131 locaties met sport- en 
speelvoorzieningen gerealiseerd, waarvan 19 in 2007. In 2007 zijn 12 van de 17 projecten (70%) van de derde tranche van Samen 
Spelen opgeleverd, waaronder de waterspeelplaats het Kleine Hout (Loosduinen) en Cruijff Court/ Krajicek Playground (Laak). 
Daarnaast zijn 7 projecten uit de 2e tranche afgerond.  

Output-kengetallen Realisatie
2007

Begroting 
2007

Uitkomst 
2006

Aantal locaties voor speelmogelijkheden (Samen Spelen) 
Bron: Speelbeheersysteem Dienst Stadsbeheer

131 125 112

Met de welzijnsorganisaties is een traject ingezet met als doel een heroriëntatie in het jeugd- en jongerenwerk. De aansturing en 
de uitvoering van dit werk worden aangescherpt. De organisaties gaan actiever en activerender optreden bij ontplooiing, 
hulpverlening, integratie en overlastbestrijding van en door jongeren. 

Voor het vergroten van de jongerenparticipatie is een groot aantal voorgenomen activiteiten uitgevoerd. Er zijn Blockparties 
gehouden en onder het motto Jouw Idee Doe Er Wat Mee hebben jongeren voor negentien projecten geld gekregen. Verder 
hebben de jongerenambassadeurs zeven adviezen gegeven aan de gemeente. Die gaan onder andere over het Masterplan 
Escampveld, het vrijwilligersbeleid, overmatig drankgebruik van jongeren en de inrichting van de Centra voor Jeugd en Gezin. 
Onder het motto Jouw Toekomst — Jouw Kans heeft de wethouder drie ontmoetingen gehad met gemiddeld zestig Haagse 
jongeren. 

Jeugd en gezondheid 

De gemeente heeft in 2007 elk kind tot 19 jaar jeugdgezondheidszorg (JGZ) aangeboden. Daarbij is het rijksvaccinatieprogramma 
uitgevoerd. Vrijwel alle 0-4-jarigen (98%) werden hiermee bereikt, evenveel als in 2006. Het bereik van de 4-19-jarigen blijft 
met 87% iets achter bij de doelstelling (90%); vanaf 2008 wordt deze categorie jongeren actiever benaderd, onder meer door 
huisbezoeken. Ouders kunnen voor elke leeftijdsfase van een kind een cursus volgen over ontwikkeling en opvoeding. Een kleine 
groep aanstaande moeders met een hoge risicofactor, ongeveer 5% van het totaal aantal aanstaande moeders, kan gebruikmaken 
van een speciaal preventief aanbod (250 prenatale huisbezoeken) dat aansluit bij het project Stevig Ouderschap. De JGZ gaat 
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straks op in de Centra voor Jeugd en Gezin; daarop vooruitlopend zijn in 2007 twee JGZ-teams gevormd die in 2008 meedraaien 
in de nieuwe centra. 

Het aantal taken van de inspectie van de kinderopvang is met de nieuwe Wet Kinderopvang uitgebreid. Tegelijkertijd maken 
meer kinderen gebruik van de kinderopvang. Hierdoor is in 2007 een groter beroep gedaan op TOKIN, de instelling die toezicht 
op de kinderopvang uitoefent. 

Iedereen binnen boord 

Het Jeugd Interventie Team (JIT) heeft door een grotere instroom een wachtlijst gekregen. Deze wachtlijst is in 2007 met de 
inkoop van extra trajecten weggewerkt. Er zijn meer trajecten (575) geleverd dan was begroot (520).  
Het Stedelijk Mobiel Jongeren Team (SMJT) trad in 2007 op veertien locaties in plaats van de afgesproken twaalf op tegen 
overlast van jongeren. 

De aanpak met zonodig verplichte hulpverlening aan gezinnen, de Vroegtijdige Interventie in Gezinnen (VIG), is op gang 
gekomen. In 2007 zijn 24 gezinnen met 122 kinderen in behandeling genomen.  

De voorlichting voor meisjes op scholen voor voortgezet onderwijs over Loverboys is verdubbeld naar veertig groepen per jaar.  

Bij stichting Luna, waar zwerfjongeren worden opgevangen, is de aanpak verbeterd met het aantrekken van geschoolde 
woonbegeleiders. Opvanginstellingen en woningbouwcorporaties hebben verscheidene plannen ontwikkeld voor licht begeleide 
huisvesting, voor onder andere tienermoeders en kinderen die voortijdig van school gaan. De gemeente praat hierover begin 
2008 met de initiatiefnemers. 

Output kengetallen (GSB) Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Realisatie 2006 

Preventie Individuele Trajectbegeleiding, cumulatief 
-in traject geplaatste jongeren (JIT) 
-gezinsondersteuning 
Bron: instelling

1409 
  132 

1295 
  132 

834
  82 

Pleinimpuls: 
-afname aantal risicogroepen * 
-aantal locaties per jaar  
-aantal door Stedelijk Mobiel Jongeren Team (SMJT) 
begeleide overlastgevende jongeren  
Bron: OCW 

-
14

600**

10
12

600

-
nieuw per 1-1-2007 
nieuw per 1-1-2007

* als GSB-indicator per 1 januari 2007 vervallen vanwege de onmeetbaarheid van deze indicator (vandaar ook geen realisatie in 2006) 
** dit is een prognose. Het realisatiecijfer is nog niet beschikbaar 

2. Wat is bereikt? 

De hierboven beschreven activiteiten dragen bij aan het realiseren van de doelstellingen van het Haagse jeugdbeleid. Van de 43 
actiepunten in het Actieprogramma Jeugd 2007-2010 zijn er inmiddels 14 helemaal klaar, liggen er 12 goed op schema, zijn er 14 
waarvan de voortgang redelijk is en verdienen er 3 extra aandacht. Aan het verbeteren van de preventieve inzet, het (vroegtijdig)
signaleren van problemen en de interventies gericht op hulp en opvang is met de beschreven activiteiten concreet bijgedragen. 
Zo is een twee maal zo groot aantal gezinnen, vijftig, door Homestart geholpen bij opvoedproblemen en krijgen 350 gezinnen 
begeleiding door een coach waar dat nog niet eerder het geval was. En worden jongeren, die voortijdig het onderwijs verlaten 
en/of een beroep doen op een uitkering, niet aan hun lot overgelaten: zij krijgen binnen twee weken een werk- of 
opleidingsaanbod. De ontwikkeling van de jeugd wordt daarbij nauwlettend gevolgd. Tegelijk met de Voortgangsrapportage 
Jeugd is in oktober 2007 de monitor De Staat Van De Jeugd In Den Haag verschenen. In die monitor worden cijfers 
gepresenteerd die gaan over ‘de toestand’ van de jeugd wat betreft demografie, onderwijs, gezondheid en werk. Tevens staan er 
cijfers in over ‘de productie’ van instellingen die werkzaam zijn voor het Haagse jeugdbeleid. In 2008 worden deze gegevens 
geactualiseerd én aangevuld met de resultaten van en belevingsonderzoek onder de jongeren zelf. 
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3. Financiën 
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 (bedragen in duizenden euro’s)

Programma-activiteiten in 2007 Uitkomst 2007 Begroting 2007 Uitkomst 2006 

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Speelvoorzieningen 3.876 93 4.258 3.594 69

Hulpverlening aan jongeren 3.313 30 3.949 5.832 4.100

Jeugd- en jongerenwerk 9.672 9.902 13.470 3.664

Kinderdagopvang OCW -256 174 2.206 5.063

Peuterspeelzalen 4.267 4.416 3.272 

Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) 10.469 5.538 10.316 5.551 11.184 6.925

Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) 1.192 501 1.204 494 478 

Subtotaal 32.533 6.162 34.219 6.045 40.036 19.821

Verrekening met reserves 4.384  1.732  3.751  1.755  1.267  1.160  

Totaal 36.917  7.894  37.970  7.800  41.303  20.981  

Toelichting
De belangrijkste verschillen ten opzichte van 2006 zijn het wegvallen van een post kinderopvang van € 2,0 mln als gevolg van de wetswijziging 
in de kinderopvang en de ontvangst in 2006 van diverse Rijksbijdragen. Zo was er sprake van een bijdrage van het rijk voor het verminderen 
van criminaliteit van veelplegers van € 2,1 mln, voor Sociale Herovering € 2,0 mln en voor het voorkomen van criminaliteit onder allochtone 
jongeren € 3,3 mln. 
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Verbeteren van de leefbaarheid

Schone stad Heel: (duurzaam) beheer en onderhoud Veilig en rustig wonen 

Vegen 

Huisvuilinzameling

Onderhoud groen

Kwaliteitsverbetering m2

openbare ruimte

Verlichting op straat 

Toezicht en handhaving

Speelvoorzieningen 
verspreid over de stad 

Hondenbeleid 

Openbare toiletten
Onderhoud wegen,  fiets- 
en voetpaden 

2.3.11 Programma Leefbaarheid 

Coördinerend portefeuillehouder: R.S. Baldewsingh

Doelstelling van dit programma is het verbeteren van de leefbaarheid van Den Haag door wijken schoner, heler en veiliger te 
maken en waarin het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te recreëren. Het vele groen en de zee dichtbij maken Den 
Haag een zeer gewilde stad, een stad met een nationaal en internationaal karakter. De inzet is: 
• een schone stad 
• meer/beter (duurzaam) beheer en onderhoud 
• toezicht en handhaving voor een veilige en rustige openbare ruimte 

Bewoners willen groen, veilig en rustig wonen en hechten aan een eigen, kwalitatief goede leefomgeving. Bedrijven en 
instellingen willen meer kwaliteit in en om winkelcentra, kantoorgebieden en bedrijfsterreinen. Bezoekers komen voor het 
strand en een binnenstad met een openbare ruimte die winkels, terrassen, vertier en vermaak biedt. Groen, veilig en rustig 
wonen op de ene plek en bruisend stadsleven op de andere plek, dat is het streven. 

Gemeente en bewoners zijn met elkaar verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte. Mensen moeten in de 
openbare ruimte zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gedrag, anderen durven aanspreken op hun gedrag. Mensen 
maken hiertoe afspraken met elkaar over de leef- en gedragsregels in de directe woon- en werkomgeving en hoe die moeten 
worden nagekomen.  

1. Hebben we gedaan wat we zouden doen? 

Schone stad 

Den Haag Schoon! 
Eind 2007 heeft het College het actieprogramma ‘Den Haag Schoon!’ vastgesteld. Het actieprogramma richt zich op een 
schonere openbare ruimte in de komende jaren en bevat daartoe een groot aantal maatregelen. Het gaat om een brede aanpak 
gericht op gedragsbeïnvloeding, een betere regie op de werkzaamheden in de openbare ruimte en de intensivering van 
handhaving. 

Den Haag veegt op het hoogste niveau 
In 2007 is in de stad het zwerfvuil verwijderd volgens de normen van de kwaliteitsniveaus Residentiekwaliteit (niveau B) en 
Hofstadkwaliteit (niveau A). De beheerders in de stadsdelen hebben de uitvoering gecontroleerd. 
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65 containers geplaatst voor gescheiden inzameling textiel 
In 2007 is het huisvuil ingezameld volgens de afspraken tussen de gemeente en de NV HMS, zoals die staan in het bestek 
Reinigingsdiensten. Het gescheiden inzamelen van afvalstoffen heeft een verdere impuls gekregen in 2007. Verder wordt er 
steeds meer groente-fruit-afval (GFT) ingezameld, zijn 65 containers geplaatst in de openbare ruimte voor de gescheiden 
inzameling van textiel en zijn de afvalbrengstations verder verbeterd. 

Uitbreiding uitrengebieden honden 
In december 2007 heeft inspraak plaatsgevonden over de herziening van het aanwijzingsgebied voor de 
hondenuitrengebieden. Dit kwam mede door wensen van inwoners van de stad. Er zijn meer uitrengebieden gekomen. In 2007 
is Scheveningen en Laak een proef gehouden met het handhaven van de hondenregels buiten kantooruren. Voorlopig blijkt 
hieruit dat, na enige tijd, de regels beter nageleefd worden. 

Heel: (duurzaam) beheer en onderhoud 

22,1 ha wegverharding onderhouden 
Dit jaar is totaal 22,1 hectare wegverharding onderhouden waarvan onder anderen 3,32 hectare fietspaden en 12,56 hectare van 
het hoofdwegenstelsel met als onderdeel daarvan een groot werk als de Westvlietweg. Het wegonderhoud wordt zoveel mogelijk 
gecombineerd met andere projecten. Enkele voorbeelden hiervan zijn: de Vogelwijk en Westduinweg (met rioolvernieuwing); de 
Bezuidenhoutseweg (met herinrichting) en Lange Voorhout; Mauritskade en Mallemolen (met De Kern Gezond).  

Output-kengetallen realisatie
2007

Begroting 
2007

Uitkomst 
2006

Kwaliteitsniveau wegen in de stad (% van het totale areaal 
verharding): 
Voldoende * 71% 68%
Matig * 9% 7%
Onvoldoende * 20% 25%
Bron: Rationeel Wegenbeheersysteem 

* Kwaliteitsniveau wordt eenmaal in de twee jaar gemeten; eerst volgende keer is medio 2008. 

4400 kastanjebomen twee keer geïnspecteerd i.v.m. ziekte 
In 2007 is een grote herplantactie voor straatbomen voorbereid. Ook heeft de kastanjeziekte veel aandacht gevraagd. Alle circa 
4.400 kastanjebomen in de stad zijn in 2007 twee keer nagekeken. Van de 4.400 kastanjes is vastgesteld dat 52% is aangetast. De
ernstig aangetaste bomen zijn daarnaast nog eens drie keer extra geïnspecteerd. 150 kastanjebomen moesten als gevolg van de 
kastanjeziekte gekapt worden. Dit is gedaan in drie rondes.  

1 miljoen voor groen 
Er is een begin gemaakt met invullen van de ‘1 miljoen voor Groen’. Honderden aanvragen van inwoners van de stad zijn 
daarbij betrokken. De Haeghe groep heeft een belangrijke rol gespeeld bij het realiseren van deze wensen en projecten. 

17% grootschalig groen opgeknapt en 28% in uitvoering 
In het landgoed Clingendael/Oosterbeek is de tuinmuur gerenoveerd en is meubilair en bebording vervangen. Ook de omgeving 
van het koetshuis is gerenoveerd. In Meer en Bos zijn de voetpaden hersteld. In het Zuiderpark is het Landengebied hersteld. In
de Uithof zijn voet-, fiets- en ruiterpaden hersteld en nieuwe informatieborden geplaatst. In het kader van de uitvoering van het
beheerplan is in Wapendal het begrazingsproject met pony’s van start gegaan. 

In het grotestedenbeleid zijn afspraken gemaakt over het realiseren van 170 ha opgeknapt grootschalig groen. Eind 2007 was 
hiervan 28 hectare gerealiseerd. Dit is 17% van het totaal te realiseren aantal hectares openbaar groen. Momenteel zit ruim 48 
hectare in projecten die in de uitvoeringfase zitten. 

Output-kengetallen (GSB) realisatie
2007 

Begroting 
2007

Uitkomst 
2006

Kwaliteitsimpuls in grootschalige groengebieden (cumulatief, in ha) 27,72 104,2 21,72
Bron: Ontwikkelingsvisies en beheerplannen 
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Kwaliteitsimpuls openbare ruimte 
De herinrichting openbare ruimte richt zich op het herbestraten van een gebied, opknappen van straatmeubilair, verplaatsen van 
parkeerplaatsen, enzovoorts. Het behalen van een kwaliteitsimpuls in 40.000 m2 openbare ruimte eind 2009 is — met de reeds 
afgesloten projecten per einde 2007 — voor 12.662 m2 daadwerkelijk gerealiseerd. De projecten Bezuidenhoutseweg met naar 
verwachting 6.600 m2 en de Kijkduinsestraat met naar verwachting 8.000 m2 zijn in 2007 opgeleverd en worden in 2008 
afgesloten (als gereed gemeld).  

Output-kengetallen (GSB) realisatie
2007

Begroting 
2007

Uitkomst 
2006

Kwaliteitsverbetering openbare ruimte beheergebieden (m2) 12.662 35.200 9.518
Bron: Schouwformulieren

Speelvoorzieningen 
De verantwoording over locaties voor speelvoorzieningen, inclusief het output-kengetal, staat beschreven in programma Jeugd 
(programma 10).   

21 verloederde locaties opgeknapt 
Gedurende 2005 en 2006 zijn 24 verloederde locaties aangepakt. In 2007 is een inhaalslag gemaakt en zijn 21 projecten 
financieel afgerond.  

Output-kengetallen (GSB) realisatie
2007

Begroting 
2007

Uitkomst 
2006

Aantal aan te pakken verloederde locaties (cumulatief) 21 32 12
Bron: Schouwformulieren

Veilig en rustig wonen  

Openbare verlichting 
Den Haag is in 2007 doorgegaan om bij de vervanging van oude verlichtingsarmaturen over te gaan van geel licht naar warm wit 
licht. Deze vervanging heeft in 2007 vooral in stadsdeel Loosduinen plaatsgevonden. Bij de keuze voor nieuwe armaturen en 
lampen wordt ook consequent gekozen voor armaturen die met dezelfde lichtopbrengst minder energie verbruiken. Bij sommige 
vervangingsprojecten wordt hierop wel 30% winst geboekt. 
Een bijzonder project in 2007 betrof de aanlichting van de Hofvijverfontein met zogenaamde onderwater LED’s die de fontein in 
verschillende kleuren kunnen aanlichten. Vanwege het innovatieve karakter hiervan heeft Den Haag de nationale “Light 
Award” gewonnen. 

Acht handhavingsteams 
De gemeente heeft met de politie acht handhavingsteams opgezet voor het naleven van wetten en regels in de openbare ruimte. 
Samen met het Haags Werk Bedrijf worden jaarlijks ook toezichthouders ingezet. 

21 extra controleurs openbare ruimte 
In 2005 zijn met geld van het grotestedenbeleid (GSB 24b extra COR’s) 25 extra controleurs openbare ruimte (COR) aangesteld.  

Output-kengetallen realisatie
2007

Begroting 
2007

Uitkomst 
2006

Aantal extra controleurs openbare ruimte (gsb) 20 25 21
Handhavingsteams (gsb) 8 8 -
Buitengewone opsporingsambtenaren 64* 72 -
Bron: Registratiesysteem in ontwikkeling

* Inclusief 2 controleurs binnenwater 

2. Wat is bereikt 

Met de vaststelling van het actieprogramma “Den Haag Schoon” eind 2007 zijn de lijnen bepaald waarlangs binnen een 
programma van drie jaar tot een schonere openbare ruimte gekomen moet worden. Een hiertoe in het leven geroepen 
projectorganisatie begeleidt de uitvoering van de maatregelen. 
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In 2007 zijn verder een groot aantal activiteiten ondernomen, die gericht zijn op het verder verbeteren van het beheer van de 
openbare ruimte en het groen. Zo zijn de voorbereidingen getroffen om in 2008 openbare toiletten te realiseren, die toegankelijk
zijn voor mindervaliden en is het conceptbesluit uitbreiding honden buitengebieden in procedure gebracht. Verder is in 2007 in 
een groot aantal straten groot onderhoud aan het wegdek verricht, de aanpak van de kastanjeziekte is voortgezet, is er een begin
gemaakt met het uitvoeren van ’miljoen voor groen’. In 2007 is een start gemaakt met het vervangen van geel licht door warm 
wit licht. 

3. Financiën 
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 (bedragen in duizenden euro’s)

Programma-activiteiten in 2007 Uitkomst 2007 Begroting 2007 Uitkomst 2006 

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Gladheidsbestrijding 862 1.204 1.156 

Onderhoud wegen/straten/pleinen 20.614 592 20.392 118 23.985 1.786

Straatreiniging 16.220 214 16.427 50 17.188 287

Verlichting wegen 7.301 117 7.273 6.114 240

Gebruik openbare ruimte 2.771 4.428 1.983 3.205 2.361 4.083

Openbaar groen 20.441 387 20.416 84 19.677 172

Recreatieve voorzieningen 1.370 1.228 743 656 1.315 1.214

Afvalverwijdering 61.912 2.958 59.985 2.459 53.026 2.659

Ongediertebestrijding (Stadsbeheer) 478 2 469 470 1

Leefbaarheid GSB (toezicht) 8.724 1.377 9.090 1.350 5.513 509

Wijkleefbaarheid 1.113 33 1.299 23 1.149 49

Algemene begraafplaatsen 2.138 2.306 2.298 2.466 2.697 2.883

Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing 61.814 60.387  48.906

Subtotaal 143.944 75.456 141.579 70.798 134.651 62.789

Verrekening met reserves 3.028  1.602  3.028  2.684  2.958  2.025  

Totaal 146.972  77.058  144.607  73.482  137.609  64.814  
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Aantrekken en behouden van zo veel mogelijk 
bedrijvigheid met een zo hoog mogelijke omzet en zo veel 
mogelijk banen in Den Haag en de Haagse regio 

Voldoende passende ruimte voor 
kantoren, bedrijven en winkels 

Adequate (transparante en snelle) 
dienstverlening van de gemeente  

Meer startende (etnische) 
ondernemers van hogere kwaliteit 

Revitalisering Plaspoelpolder, 
Uitenhagestraat en ZKD 

Realisatie HarnaschPolder  

Verminderen administratieve 
lastendruk met 20% in 4 jaar

Uitbouw ondernemersloket en 
digitale bedrijvenbalie

Verbeteren dienstverlening 

Betaalbare bedrijfshuisvesting voor 
(door) starters 

Voorzien in diverse faciliteiten 
voor starters ( financiering, 
huisvesting, begeleiding) 

Stimuleren van ondernemerschap 
op scholen Aanpak specifieke winkelstraten 

Versterken relatiebeheer
Stimuleren van kleinschalig werk 

2.3.12 Programma Economie 

Coördinerend portefeuillehouder: H.P.M. Kool

Het doel van het programma Economie is het aantrekken en behouden van zo veel mogelijk bedrijven met een zo hoog 
mogelijke omzet en zo veel mogelijk banen in Den Haag en de Haagse regio. De gemeente Den Haag probeert hiervoor 
voldoende passende ruimte voor kantoren, bedrijven en winkels te bieden. Daarnaast wil de gemeente met goede service het 
bedrijfsklimaat aantrekkelijk houden voor bestaande en nieuwe ondernemers. Den Haag heeft in 2007 belangrijke resultaten 
geboekt die haar doelstellingen dichterbij brengen. Economisch ging het Den Haag in 2007 goed. Er zijn meer startende 
ondernemers dan verwacht en meer extra arbeidsplaatsen dan in 2006. 

1. Hebben we gedaan wat we zouden doen? 

Voldoende passende ruimte voor kantoren, bedrijven en winkels 

Ontwikkelingen kantoorruimte 
De belangrijkste ontwikkelingen in 2007 op het gebied van kantoorruimte in Den Haag zijn:  
- Contractafspraken over bouw van kantoren rond station Ypenburg 
- Start van de bouw van Nieuw Babylon bij Den Haag Centraal; 
- Beslissing van de Verenigde Naties over de vestiging van het Internationaal Strafhof op de locatie van de Alexander 

Kazerne.

Effect-kengetal Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Realisatie 
2006

Nulmeting 
2005

Opgeleverde kantoorruimte (m2 bvo) 1.250 75.000 13.100 23.700 
Bron: Monitor Haagse kantorenmarkt

Toelichting
De realisatie 2007 betreft voorlopig cijfer. Het effect van het omzetten van woningen in kantoorruimte is nog niet meegerekend (circa tien 
locaties). Ontwikkelaars hebben in 2007 weinig gebouwd, terwijl er vanuit de markt wel behoefte aan is, gezien de relatief weinig leegstand. 
De gemeente stimuleert de markt meer te ontwikkelen. In het Wijnhavenkwartier en Nieuw Centrum wordt kantoorruimte gebouwd. 

Revitalisering bedrijventerreinen 
De gemeente heeft voor het opknappen van de Uitenhagestraat in 2007 zes locaties aangekocht en van vier panden die al van de 
gemeente waren is de huur beëindigd. Het bouwplan van het European China Trade Centre (ECTC) op Zichtenburg is 

ingediend. In het groothandelscentrum zullen zich circa 300 bedrijven vestigen. 
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Output-kengetal (GSB) Realisatie 
t/m 2007 

Begroot 2005-
2009

Aantal ha netto geherstructureerd bedrijventerrein  
Bron: IBIS in opdracht van ministerie van EZ 

0 5 

Toelichting
De realisatie is conform het patroon dat aan het begin van de GSB III periode in de startdocumenten is vastgelegd. De uiteindelijke
prestatieafspraak wordt in 2009 gerealiseerd. Als achterliggende reden geldt dat dergelijke fysieke projecten (bijvoorbeeld herstructurering 
Uitenhagestraat) een meerjarig karakter kennen 

Plaspoelpolder 
In 2007 heeft het Industrieschap Plaspoelpolder de bedrijventerreinen Wateringseveld, Hoornwijck en Ypenburg verder in 
ontwikkeling genomen. Daarnaast is op bedrijventerrein Hoornwijck een studie gedaan naar de ontwikkelmogelijkheden voor de 
mogelijke komst van het Trekvliettracé.  

Harnaschpolder 
In 2007 hebben derden voor circa 3,5 ha grond gereserveerd in Vrij Harnasch fase 1. Daarnaast is in 2007 een deel van de grond 
(1,2 ha) verkocht aan ontwikkelaar VOF HarnaschPoort voor een bedrijfsverzamelgebouw.  

Output-kengetallen Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Realisatie 
2006

Nulmeting 
2005

Aantal hectare direct uitgeefbare bedrijventerrein op Haags grondgebied 4 20 18,9 17
Bron: Atlas Bedrijvenlocaties 2008 

Toelichting
Uitgeefbaar per 1 januari 2008. Op locaties buiten Den Haag waarin de gemeente Den Haag participeert, is nog eens 6,3 ha. bedrijventerrein
direct uitgeefbaar. 

Aanpak specifieke winkelstraten 
De opening van de Spuimarkt heeft de Grote Marktstraat een nieuwe impuls gegeven. Er is inmiddels een ontwerper gekozen 
voor de herinrichting van de openbare ruimte. De aanpak van de Dierenselaan/ Apeldoornselaan en de Weimarstraat is in 2007 
goed gevorderd. De inzet is vooral gericht op nieuwe winkelformules, structurele inzet van winkelstraatmanagers, en aandacht 
voor de promotie, van schoon, heel en veilig. Tenslotte is in het Zeeheldenkwartier een winkelstraatmanager begonnen om het 
winkelgebied te verbeteren. In de Boekhorststraat is een plan van aanpak gestart om het winkel-, verblijfs- en 
ondernemersklimaat te verbeteren. 

Adequate (transparante, snelle) dienstverlening van de gemeente 

Project Red Tape 
Het project Red Tape moet de administratieve lasten voor bedrijven verminderen. In dit kader zijn 336 vergunningen, regels en 
procedures onderzocht.  

Verdere verbetering ondernemersportaal  
Het ondernemersportaal is in 2007 verder verbeterd. Met Google Maps zijn de bedrijventerreinen, winkelstraten en 
kantoorlocaties virtueel te bezichtigen en de verschillende economische nota’s zijn op een aantrekkelijke wijze gepubliceerd. Het
aantal hits van het ondernemersportaal is flink gestegen: van 56.868 in maart 2007 naar 69.326 in december 2007. 

Output-kengetal Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Realisatie 
2006

Nulmeting
2005 

Aantal bezoekers ondernemersportaal, digitale bedrijvenbalie 100.000 22.000 20.300 20.300
Bron: Goliath Stats & Webalizer
Toelichting
Het ondernemersportaal heeft in 2007 circa 100.000 bezoeken gehad; het totaal aantal hits ligt rond de 900.000. 

Haagse Slag gestart 
De Haagse Slag is in 2007 van start gegaan. Dit project moet de economische ontwikkeling van de stad stimuleren, onder andere 
door werkgevers te helpen vanuit het Werkgeversservicepunt (WESP) en de BedrijvenBalie (vergunningen, vacaturevoorziening) 
en de maatschappelijke participatie van de Haagse beroepsbevolking te bevorderen door betaald werk of gesubsidieerd werk en 
stages.
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Versterken relatiebeheer 
In 2007 zijn wederom de Prinsjesdaglunch, Den Haag Telecom en drie Ondernemersontbijten georganiseerd om ondernemers 
vanuit allerlei bedrijfssegmenten te ontmoeten.  

273 breedbandaansluitingen gerealiseerd 
Via het project Glaslokaal kunnen maatschappelijke en culturele instellingen subsidies krijgen voor aansluitingen op een 
glasvezelnetwerk. Inmiddels zijn 273 aansluitingen gerealiseerd voor basisscholen, cultuurinstellingen en andere semi-publieke 
instellingen.

Output-kengetal (GSB) Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Realisatie 
2006

Aantal (semi) publieke instellingen aangesloten op breedband 
(cumulatief) 

273 257 258 

Bron: gemeente, registratie van subsidiebeschikkingen 

Meer startende (etnische) ondernemers van hogere kwaliteit 

Begeleiding starters 
In 2007 heeft de gemeente met een groot aantal organisaties in de stad projecten uitgevoerd om te zorgen dat minder 
ondernemers stoppen met hun bedrijf. De Kamer van Koophandel heeft de 150ste deelnemer aan het Starterstraject Den Haag 
kunnen verwelkomen. In 2007 heeft StaBij (de Haagse startersbegeleidingsmaatschappij) 72 startende ondernemers begeleid, 
waarvan er 48 ook echt een eigen bedrijf zijn begonnen (inclusief overdracht van bestaande bedrijven).  

Start kwaliteitsimpuls Nieuw Ondernemerschap 
In 2007 is het D2-project Kwaliteitsimpuls Nieuw Ondernemerschap van start gegaan. In dit project worden 50 ondernemers 
(voornamelijk detaillisten) bijgeschoold. De gemeente heeft vanuit het D2-Startersfonds negen kredieten gegeven  

Output-kengetallen (GSB) Realisatie 
t/m 2007

Begroot 
2005-2009

Bedrijfshuisvesting in geherstructureerde gebieden (m2) 13.458 20.000
Bedrijfshuisvesting voor (door)starters (m2) 0 20.000
Bron: Interne registratie DSO/HOB en CV starterspanden   
Toelichting
Voor de periode 2005-2006 is in het woongebied van Den Haag voor 13.458 m2 aan bedrijfshuisvesting gerealiseerd. De cijfers over 2007 zijn 
nog niet bekend.  
De realisatie van het aantal m2 bedrijfshuisvesting voor (door-)starters is conform het realisatiepatroon dat aan het begin van de GSB III 
periode in de startdocumenten is vastgelegd. De uiteindelijke prestatieafspraak wordt in 2009 gerealiseerd. Als achterliggende reden geldt dat 
dergelijke fysieke projecten een meerjarig karakter kennen. 

Creatieve stad 
Het project Creatieve Stad moet creatieve bedrijvigheid in de stad stimuleren en zichtbaarder maken. In 2007 zijn enkele kleine
panden voor atelier- en expositieruimte gereedgekomen, namelijk Paviljoensgracht 133 en Groenewegje 136. De renovatie van 
Boekhorststraat 125 is in 2007 begonnen. Tevens is de verbouwing van de tweede fase van de Caballero Fabriek begonnen en is 
besloten ook het pand aan de Lulofsstraat 55 en enkele kleinschalige panden in de Stationsbuurt/Oude Centrum beschikbaar te 
stellen voor de creatieve sector.  

2. Wat is bereikt? 

Economisch ging het Den Haag in 2007 goed. Het aantal startende ondernemers is hoger dan verwacht en het aantal 
arbeidsplaatsen is gegroeid ten opzichte van 2006.  

Effect-kengetal Realisat
ie 2007

Begroting 
2007

Realisatie 
2006

Nulmeting 
2005

aantal startende ondernemers in Den Haag 4.171 2.400 3.054 2.647
Bron: Ondernemerschapsmonitor Kamer van Koophandel Haaglanden 

Toelichting
De voorlopige cijfers van de Kamer van Koophandel geven een aantal van 4171 startende startende ondernemers.  
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Effect-kengetal Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Realisatie 
2006

Nulmeting 
2005

Aantal arbeidsplaatsen (netto werkzame personen) (*1000) 216 234 214 216
Bron: Werkgelegenheidsregister Haaglanden 

Toelichting
Het gaat hier om fulltime werkzame personen (meer dan 12 uur per week) in de gemeente Den Haag. 

3. Financiën 
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 (bedragen in duizenden euro’s)

Programma-activiteiten in 2007 Uitkomst 2007 Begroting 2007 Uitkomst 2006 

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Voldoende passende ruimte voor kantoren, 
bedrijven en winkels 

6.829 7.546 4.888 288  

Adequate (transparante, snelle) dienstverlening 
van de gemeente 

3.536 230 6.153 3.500  

Meer startende (etnische) ondernemers van 
hogere kwaliteit 

1.391 323 1.462 337  

Markten 2.183 1.775 1.618 1.700 1.746 1.714

Subtotaal 13.939 9.874 14.121 5.825 1.746 1.714

Verrekening met reserves 3.095  1.636  3.095  3.121  10.330  1.738  

Totaal 17.034  11.510  17.216  8.946  33.331  10.815  

Toelichting
In 2007 zijn budgetten van programma Economie in het kader van promotionele activiteiten ondergebracht in programma Internationale zaken, 
Promotie en Communicatie. Het meest concrete voorbeeld hiervan is het Project Vrijetijdseconomie. Onder meer hierdoor is de realisatie (en 
de begroting) 2007 lager dan in 2006.  
Het resultaat op dit programma wordt voornamelijk veroorzaakt door de vrijval van middelen uit de voorziening Doelstelling2. De voorziening 
Doelstelling2 is een voorziening die wordt gevoed met middelen van derden. Aan deze voorziening zijn in het verleden per abuis 
gemeentelijke middelen ad € 3,8 mln toegevoegd.  
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2.3.13 Programma Sport 

Coördinerend portefeuillehouder: S. Dekker

Sport geeft een impuls aan de dynamiek van een stad. Zo speelt sport een rol om inwoners meer te betrekken bij hun stad. Sport 
biedt spelplezier, motiveert om te presteren en combineert ontspanning met discipline. Bovendien is sport leuk en gezond. Een 
groot deel van de Haagse inwoners sport dagelijks. De gemeente ondersteunt dit door een optimaal sportklimaat in onze stad te 
realiseren. 

1. Hebben we gedaan wat we zouden doen?  

Verbeteren kwaliteit sportaanbod 

Sportvoorzieningen 

Ontwikkeling 50 meter zwembad 
Nadat als locatie voor het nieuwe zwembad vorig jaar is gekozen voor Ypenburg, zijn in 2007 het stedenbouwkundige plan, het 
programma van eisen en een structuurplan opgesteld.  

Nieuwe sportaccommodaties 
De bouw van de sporthal in Leidschenveen heeft vertraging opgelopen omdat het aannemingsbedrijf is failliet gegaan. De 
voorbereidingen voor aanleg van de sportvelden Leidschenveen/De Dijken zijn gestart. De verenigingen JAC, ZHWRV en De 
Hofstad moeten worden verplaatst, vanwege de nieuwbouw van de Amerikaanse ambassade aan de Waalsdorperlaan. Hiervoor 
zijn met de verenigingen passende oplossingen gevonden.  

Multifunctionele sportaccommodaties 
Het Escampcarré is aangepast en heringericht met een extra kunstgrasveld, speelvoorzieningen en een nieuw clubgebouw. Ook is 
het complex van Duno aan de Mgr. Nolenslaan gerenoveerd. Na de fusie van drie voetbalverenigingen uit Escamp is het 
sportcomplex Escamp I opnieuw ingedeeld. Met de herindeling van de velden is eind 2007 gestart.  

Bestaande sportaccommodaties onderhouden
Het wegwerken van achterstallig onderhoud aan buitensportcomplexen gaat door tot 2009. Om de kwaliteit van de velden te 
verbeteren zijn bij de voetbalverenigingen DUNO en RAVA-Houtrust rubber-ingestrooide kunstgrasvelden aangelegd. Bij VCS — 
sportcomplex Escamp I - is met de aanleg begonnen.  

Optimaal Haags sportklimaat

Verbeteren kwaliteit sportaanbod Bevorderen sportief actieve leefstijl

Sportvoorzieningen als centrale,  
kwalitatief goede en aantrekkelijke  
ontmoetingsplaatsen 

Haagse topsport ter versterking van het 
(inter)nationale imago 

Maatschappelijk sterke  
sportverenigingen

Jongeren een leven lang sporten aanleren 
door duurzame sportbeoefening via school, 
buurt en vereniging 

Sportief recreatief aantrekkelijke openbare 
ruimte 

Sportdeelname voor alle Hagenaars 
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Output-kengetallen Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Realisatie 
2006

Nulmeting 
2005

aantal kunstgras- en wetravelden 70 70 68 60
Bron: interne registratie OCW/Sport 
Toelichting
Eind 2007 zijn in totaal 70 velden voorzien van rubber-ingestrooide kunstgras- en/of wetravelden. Voor de binnensportaccommodaties
verlopen de meerjarige onderhoudswerkzaamheden zoals gepland.  

Haagse topsport ter versterking van het (inter)nationale imago 

Opening nieuw voetbalstadion 
De bouw van het nieuwe voetbalstadion voor ADO Den Haag is in 2007 afgerond. Het stadion is in juli 2007 bij aanvang van 
het voetbalseizoen 2007-2008 in gebruik genomen. 

Topsporthal en herontwikkeling Zuiderpark 
Nadat ADO Den Haag het nieuwe voetbalstadion heeft betrokken, is gestart met de sloop van het Zuiderparkstadion. Voor de 
herontwikkeling van het Zuiderpark zijn plannen gemaakt voor een nieuw opleidingscentrum en een topsportaccommodatie van 
de Haagse Hogeschool en de gemeente. 

Plan van Aanpak Topsport 2008-2010 
In december 2007 heeft de raad ingestemd met extra geld voor de uitvoering van het Plan van Aanpak Topsport. Het plan heeft 
vier pijlers: talenten en topsporters, topsportverenigingen, evenementen en (top)sportaccommodaties. Het plan richt zich op de 
verbetering van de basisondersteuning aan alle topsporters- en organisaties in de stad en op de versterking van de 7 
speerpuntsporten. 

Meerjarige samenwerkingsovereenkomst voor beachvolleybal  
De gemeente heeft met de Nederlandse Volleybalbond (NeVoBo) een vijfjarige overeenkomst afgesloten. Hiermee is Den Haag 
de thuisbasis voor het Beach Team Holland. De partijen werken ook samen om beachvolleybal als top- en breedtesport te 
bevorderen.  

Aanschaf demontabel beachstadion 
De gemeente heeft een volledig demontabel strandsportstadion aangekocht voor beachevenementen. Hiermee kan de ingezette 
succesvolle koers van beachevenementen worden voortgezet en uitgebouwd. 

Indoor beach trainingscentrum 
Er is extra geld beschikbaar gesteld voor een nationaal indoor beach trainingscentrum. In november is de verbouwing van 
Sporthal Lindoduin begonnen om deze geschikt te maken als trainingslocatie voor Beach Team Holland Daarnaast worden 
clinics en beachsporttoernooien voor scholen, verenigingen en bedrijven georganiseerd. 

Diverse (strand) sportevenementen georganiseerd 
In het beachstadion vonden in 2007 diverse (inter)nationale kampioenschappen en evenementen plaats, zoals het Europees 
Kampioenschap Beachvolleybal onder 20 jaar en de Europese Beachvolleybal Tour. Naast de strandsportevenementen vonden 
ook andere grote (inter)nationale evenementen plaats zoals de Siemens Open, de North Sea Regatta, het WK Laser zeilen, de 
jaarlijkse City-Pier-City loop en de eerste ronde van de Euro Hockey League. De Wereld Volleybalbond (FIVB) heeft laten 
weten het WK Beachvolleybal 2008 onder 19 aan Den Haag toe te kennen.  

Koninkrijksspelen 
De gemeente Den Haag was in 2007 gaststad van de succesvolle Koninkrijksspelen voor de jeugd. Deze sportuitwisseling tussen 
sporters van 12 tot 18 jaar uit Nederland, Aruba en de Nederlandse Antillen werd uitgevoerd door de stichting Koninkrijksspelen
met projectmanagement door de Haagse Hogeschool. 

Output-kengetallen Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Realisatie 
2006

Nulmeting 
2005

aantal gemeentelijke sportvoorzieningen: 
Sporthallen 17 17 17 16
Zwembaden  6 6 6 6
Bron: interne registratie OCW/Sport 
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Maatschappelijk sterke sportverenigingen 

Sportverenigingondersteuning 
De gemeente ondersteunt Haagse sportverenigingen. De gemeentelijke consulenten adviseren clubbestuurders op bestuurlijk en 
organisatorisch gebied. Zij gebruiken hiervoor een databank met kennis en informatie om eenvoudige vragen snel te 
beantwoorden. Tijdelijk kunnen projectmanagers worden ingezet om (financiële) problemen bij sportverenigingen op te lossen. 
Bij sterke verenigingen wordt verenigingsmanagement gestimuleerd. Met het project ‘Helpende Handen’ kunnen verenigingen 
extra mankracht inzetten voor onder andere het onderhoud. Het project “Sportclubs als partner” is gestart. Via dit project 
kunnen gezonde sportclubs vanaf 2008 een beroepskracht in dienst nemen. De loonkosten financieren zij uit opbrengsten van de 
activiteiten. Vijfentwintig sterke verenigingen hebben toegezegd deel te nemen.  

Bevorderen sportief actieve leefstijl 

88,6% schoolgaande kinderen verlaat schoolzwemmen met een diploma.
Het percentage kinderen dat met het schoolzwemmen een diploma heeft behaald is ten opzichte van 2006 enigszins gestegen van 
88,1% naar 88,6%.  

BOS-impuls(buurt-onderwijs-sport)
Doelstelling van deze regeling is het verkleinen van (sociale) achterstanden van jongeren door hen sportactiviteiten aan te bieden. 
Den Haag mag van het Rijk van 2005 t/m 2008 negen BOS-projecten uitvoeren. Deze projecten worden uitgevoerd door 
scholen, organisaties en sportverenigingen die naschoolse sportactiviteiten organiseren.

Sportintroductie- en keuze 
’Sportintroductie en -keuze’ is één van de gemeentelijke initiatieven uit het jeugdsportbeleid. Van de 86 brede scholen in Den 
Haag doen 62 scholen mee. Deze scholen kunnen een vakleerkracht met extra uren aanstellen zodat kinderen na schooltijd 
kennis kunnen maken met sport.  

Output-kengetallen Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Realisatie 
2006

Nulmeting

aantal brede buurtscholen met sportintroductie en —keuze 62 60 58 59
Bron: inventarisatie dienst OCW en accountantsverklaringen schoolbesturen 

Sportdeelname voor alle Hagenaars 

5-jarig convenant voor allochtone jongeren t/m 2010 
Den Haag werkt in het convenant ‘Meedoen allochtone jeugd door sport’ samen met negen sportbonden. Doel is om de 
sportdeelname van allochtone jeugd te verhogen en meer allochtone jeugd naar sportverenigingen te krijgen. In Den Haag zijn 
47 verenigingen geselecteerd. Deze verenigingen werken aan het versterken van hun organisatie en organiseren aantrekkelijke 
sportactiviteiten voor allochtone jeugd. Met zes vmbo-scholen zijn er afspraken over een sportstimuleringsaanpak na schooltijd.
In 2007 zijn drie organisaties geworven voor lokale initiatieven tot sportstimulering. Hun activiteiten richten zich op het 
inventariseren van het huidige sportgedrag, het voorlichten en enthousiasmeren van de doelgroep en het aanbieden van 
laagdrempelige kennismakingsactiviteiten in samenwerking met sportverenigingen.  

Sportstimuleringsprogramma’s voor senioren, gehandicapten en Hagenaars van niet westerse afkomst 
De gemeente heeft de sportdeelname van senioren, gehandicapten en Hagenaars van niet-westerse afkomst gestimuleerd. 
Bijvoorbeeld met de campagne ‘Match to move’ voor Hagenaars van niet-westerse afkomst. Senioren en Hagenaars met 
chronische aandoeningen zijn door een coach begeleid in het COACH-project In Leidschenveen Ypenburg zijn inactieve 
senioren in beweging gebracht door het project Senior Actief. Door Club Extra zijn bij basisschoolleerlingen met motorische 
achterstanden de vaardigheden en het zelfvertrouwen vergroot. 

Sportief recreatief aantrekkelijke openbare ruimte 

Inrichting sportieve en veilige sportplekken in openbare ruimte 
Het Cruijff Court Madurodamveld en het Richard Krajicek Playground op het Laakveld zijn gerealiseerd. De voorbereiding voor 
een derde Cruijff Court in de Schilderswijk is gestart. Diverse welzijnsorganisaties in de wijken Segbroek, Laak en Centrum 
hebben met geld van het grotestedenbeleid sportactiviteiten aangeboden op zes geselecteerde sport- en speelplekken. Het 
maximaal aantal deelnemers (750) is bereikt. 
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Output-kengetallen (GSB III) Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Realisatie 
2006

Nulmeting 

activiteiten sport en speelplekken:     
aantal locaties 6 6 6 6 
aantal deelnemers 750 750 750 750 
Bron:jaarverslag instellingen     

2. Wat is bereikt? 

Sport draagt bij aan de gezondheid van burgers, sociale binding in de Haagse samenleving en het imago van de stad. Uit de 
stadsenquête blijkt dat zo’n 59% van de Hagenaars aan sport deelneemt. Steeds meer Hagenaars sporten regelmatig: van 35% in 
2006 naar 37% in 2007. 
Op diverse manieren stimuleert de gemeente het sportgedrag van Hagenaars. Jongeren kunnen meedoen aan schoolzwemmen. 
Vakleerkrachten organiseren na schooltijd sportactiviteiten in de directe woonomgeving van de jongeren. Desondanks lijkt de 
sportdeelname van 55-plussers, allochtonen van de eerste generatie, gehandicapten, sportdeelname in de openbare ruimte en 
sporters in verenigingsverband in 2007 lager dan in 2006. Dit is moeilijk te verklaren; juist deze categorieën krijgen extra 
aandacht in het Haagse sportbeleid. Ook zijn geen andere maatschappelijke ontwikkelingen bekend die de participatiegraad van 
juist deze groepen beïnvloeden. Wel is de methode van onderzoek gewijzigd, die mogelijk invloed heeft gehad op de cijfers. Via 
de stadsenquête in 2007 beoordelen de burgers de netheid, bereikbaarheid en veiligheid van de Haagse sportvoorzieningen als 
ruim voldoende. Er is zelfs een lichte stijging ten opzichte van 2006. Dit is een indicatie dat de kwaliteit van de Haagse 
sportaccommodaties goed is.  

Effect-kengetallen RRealisatie 
2007

Begroting 
2007

Realisatie 
2006

Nulmeting 
2005 

% Sportdeelname burger (= > 12 keer per jaar) 
Totaal Den Haag 59% 60% 59% 58% 
Allochtonen (1e generatie)  41% 49% 47% 49% 
Allochtonen (2e generatie) 68% 62% 61% 65% 
Autochtonen 63% 65% 64% 62% 
Ouder dan 55 41% 52% 51% 49% 
Gehandicapten 31% 54% 53% 47% 
Frequentie van sportdeelname ( regelmatig/intensief d.w.z. > 60 
keer per jaar) 

37% - 35% 33% 

Sportdeelname openbare ruimte 24% 29% - 
Bron: Stadsenquete 2007

Effect-kengetallen RRealisatie 
2007

Begroting 
2007

Realisatie 
2006

Nulmeting 
2005 

Oordeel burger over het aanbod van en de variëteit aan Haagse 
sportvoorzieningen 

    

Sporthallen     
Bereikbaarheid 7,5 7,2 - 7,1 
Netheid 7,2 7,1 7,0 6,9 
Veiligheid 6,8 7,1 7,0 7,1 
Zwembaden
Bereikbaarheid 8,0 7,7 - 7,7 
Netheid 7,3 7,3 7,2 7,2 
Veiligheid 7,3 7,4 7,3 7,3 
Bron: Stadsenquête 2007     
% Leden sportverenigingen 
% Hagenaars >16 jaar die in verenigingsverband sport beoefenen 53% 54% 53% - 
Bron: Stadsenquete 2007
NB. De kengetallen kennen een betrouwbaarheidsmarge van 3%.  



bron: LIAS 79

3. Financiën 
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uitkomst 2007 begroting 2007 uitkomst 2006

(bedragen in duizenden euro’s)

Programma-activiteiten in 2007 Uitkomst 2007 Begroting 2007 Uitkomst 2006 

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Sport en spelaccommodaties 21.538 5.672 20.909 5.436 20.891 5.566

Sportverenigingen 9.057 2.414 9.466 2.305 10.376 3.600

Groene sportvelden en terreinen 12.342 2.033 12.003 1.774 11.424 5.596

Subtotaal 42.937 10.119 42.378 9.515 42.691 14.762

Verrekening met reserves 51.650  1.893  51.650  1.981  22.707  14.882  

Totaal 94.587  12.012  94.028  11.496  65.398  29.644  
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2.3.14 Programma Maatschappelijke ondersteuning 

Coördinerend portefeuillehouder: H.P.G. van Alphen

Op 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) ingegaan. Hierin komen verantwoordelijkheden en taken 
uit de Wet Voorzieningen Gehandicapten (Wvg), Welzijnswet en (enkele onderdelen van) de AWBZ bijeen. In het najaar 2007 
is het meerjarenbeleidsplan maatschappelijke ondersteuning 2007-2010 onder de titel: “Aandacht voor elkaar” vastgesteld. 

De doelstelling van het programma Maatschappelijke Ondersteuning is om iedereen zoveel mogelijk een zelfstandig bestaan te 
laten leiden en optimaal te laten meedoen in de samenleving. De gemeente richt zich daarbij onder andere op: 

• maatschappelijke ondersteuning voor mensen met een beperking 
• maatschappelijke zorg en opvang gericht om mensen (weer) zelfstandig te laten zijn 
• steun aan particuliere initiatieven voor onder meer het vrijwilligerswerk en bewonersparticipatie 
• ondersteunen van maatschappelijke participatie en zelfstandigheid voor ouderen en mensen met een beperking. 

1. Hebben we gedaan wat we zouden doen? 

Aanbieden voorzieningen aan mensen met een beperking 

De Wmo legt gemeenten een compensatieplicht op. Die houdt in dat mensen met een beperking voorzieningen moeten krijgen 
om het huishouden te kunnen voeren en mobiel te zijn. De gemeente biedt in dat verband huishoudelijke verzorging, 
vervoersvoorzieningen, rolstoelen en woonvoorzieningen. Daarnaast wil de gemeente met haar toegankelijkheidsregeling zorgen 
dat openbare gebouwen toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. 

Informatievoorziening aan Haagse burgers 
De stadsdeelkantoren hebben loketten voor informatie, advies en aanvragen voor individuele voorzieningen voor de Wmo. 
Daarnaast kunnen mensen er terecht voor sociaal-juridische en financiële hulp, financiële regelingen zoals huur- en zorgtoeslag,
bijzondere bijstand en inburgering. In twaalf wijken zijn inmiddels zogenoemde I-shops. 

Bevorderen zelfstandigheid en deelname aan de 
samenleving

Aanbieden voorzieningen aan 
mensen met beperkingen 

Bieden van 
maatschappelijke zorg en 
opvang

Participatie 
gehandicapten 

Huishoudelijke 
verzorging

Wonen 

Vervoer 

Toegang gebouwen 

Sociaal kwetsbaren  

Vrouwenopvang 

Maatschappelijk 
werk

Ondersteunen particuliere 
initiatieven 

Ondersteuning 
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Welzijnsaccomodaties 
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Ondersteunen maatschappelijke 
participatie en zelfstandigheid  
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Sociaal Raadslieden
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Bieden van huishoudelijke verzorging (HV) 
2007 is het eerste jaar dat de gemeente verantwoordelijk is voor de verstrekking van huishoudelijke verzorging (HV). Dit wordt 
verstrekt in twee varianten: HV 1 betreft alleen huishoudelijke taken, HV 2 betreft daarnaast een deel coördinatie van het 
huishouden. Beide varianten worden verstrekt in natura of via persoonsgebonden budget (pgb). Na afronding van de 
aanbesteding zijn op 8 oktober 2007 nieuwe raamovereenkomsten ingegaan met 11 zorgaanbieders. In 2007 zijn naar 
verwachting 275.968 uren HV 1 en 1.892.504 uren HV 2 verstrekt. In totaal dus 2.168.472 uur. Het werkelijke aantal uren 
verstrekte HV is pas in het eerste kwartaal van 2008 bekend, wanneer alle zorgaanbieders hun productieoverzichten hebben 
aangeleverd.  

Bieden van woon- en vervoersvoorzieningen voor mensen met een beperking 
In 2007 is ingezet op het terugbrengen van achterstanden en de afhandeltermijnen van aanvragen. De totale werkvoorraad 
bedroeg 3400 aanvragen en is inmiddels met 1700 aanvragen teruggebracht. Er is een eerste slag gemaakt in het verminderen van 
de leveringstijd van rolstoelen, scootmobielen en woonvoorzieningen door Welzorg. De werkvoorraad is inmiddels teruggebracht 
van ruim 1800 tot 620 voorzieningen. De gemeente heeft het collectief vervoer (taxibus) ondergebracht bij HTM. Eind 2007 is 
de kwaliteitsdoelstelling om 90% van de taxibussen op tijd te laten rijden gehaald en is het aantal klachten en meldingen over de
Taxibus fors gedaald. 

Sociaal-juridische dienstverlening
De gemeente biedt sociaal juridische dienstverlening aan Haagse burgers die onvoldoende in staat zijn vragen of problemen zelf 
op te lossen. Hiermee wordt de zelfredzaamheid en maatschappelijke deelname van mensen met een laag inkomen of met 
schulden, gestimuleerd. 

Output-kengetallen Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Nulmeting 
2005 

Hulpvragen sociaal raadslieden 30.635 37.500 37.265
Baliehulpvragen 56.420 50.000 50.700
Telefonische hulpvragen 78.030 65.000 65.000
Bron: systeem ISR registratie hulpvragen 

Toelichting
In 2007 heeft het Instituut Sociaal Raadslieden: 

22.015 klantcontacten en circa 30.635 hulpvragen aan sociaal raadslieden gerealiseerd. Dit is 18 procent minder dan verwacht. Deze 
teruggang is grotendeels toe te schrijven aan een verandering in de werkwijze, waarbij minder complexe vragen worden behandeld door 
medewerkers Advies & Informatie en niet door raadslieden.  
56.420 hulpvragen aan de balie van de advies- en informatiemedewerkers van Haagse inwoners beantwoord; 13 procent meer dan 
verwacht. 
78.030 telefonische hulpvragen via het A&I-callcenter beantwoord; Sinds 2006 is sprake van een opwaartse trend in het aantal balie- en 
telefonische vragen als gevolg van grootschalige voorlichtingscampagnes als Awir (Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen) en IZA 
Cura (zorgverzekering). 

Toegankelijkheidsregeling openbare gebouwen en toegankelijkheidsgids 
Er zijn twaalf aanvragen ingediend waarvan er elf zijn toegewezen, waaronder de Haagse zwembaden, een strandtent en de 
Grote Kerk. In 2007 is een gids met de Haagse openbare gebouwen die toegankelijk zijn voor mensen met een beperking 
verschenen.

Bieden van maatschappelijke zorg en opvang 

Het Haagse plan van aanpak MO/OGGZ “Den Haag onder dak” bevat een groot aantal activiteiten waarmee de 
prestatieafspraken op dit gebied met het Rijk uitgevoerd worden. De concrete doelstellingen van dit landelijke plan voor de vier
grote steden zijn:  
• in 2010 hebben 2.000 dak- en thuislozen trajectplannen; 
• in 2010 heeft minimaal 60% van deze groep passende huisvesting; 
• in 2010 is het aantal huisuitzettingen een derde van het aantal in 2005; 
• dakloosheid na een gevangenisstraf komt niet meer voor; 
• dakloosheid na vertrek uit zorginstellingen komt niet meer voor; 
• overlast van dak- en thuislozen is minder dan 75% van het huidige niveau. 
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Sociaal kwetsbaren: Stedelijk plan extra plaatsen zorg en opvang sociaal kwetsbaren 
Veel dak- en thuislozen hebben meerdere problemen tegelijk. Het gaat om 2000 dak- en thuislozen en nog eens 4.400 mensen 
die dat dreigen te worden. Er waren in 2007 105 plaatsen voor nachtopvang en 161 doorstroombedden (voor verblijf van 
maximaal 6 maanden) . Met de ketenpartners van de maatschappelijke opvang/Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) 
zijn circa 300 extra plaatsen voor sociaal kwetsbare mensen gerealiseerd: 126 in bestaande voorzieningen, 174 op nieuwe locaties.

In 2007 heeft het ‘Haags Straatteam’ nieuwe contacten gelegd met 245 personen. Van 88 cliënten zijn de problemen in kaart 
gebracht en dertig personen hebben nu zorg, opvang en/of eigen huisvesting. De Centrale Toegang Maatschappelijk Opvang en 
het Daklozenloket zijn in 2007 in één loket samengebracht.  
Met het ministerie van Justitie is het project ‘nazorg ex-gedetineerden’ voorbereid. Proeven hiermee in de penitiaire inrichtingen
in Zoetermeer en Scheveningen zijn positief verlopen. 100 extra trajecten zijn gestart voor veelplegers uit de doelgroep van het
plan ‘Den Haag onderdak’. De maatschappelijke steunsystemen voor dagbesteding voor mensen die langdurige van zorg 
afhankelijk zijn, zijn dit jaar uitgebreid van 220 naar meer dan 300 cliënten.

Output-kengetallen  Realisatie 
2007

Begroting 
2007  

Nulmeting 

Verbeteren leefsituatie thuis- en daklozen:
- Aantal contacten voor soepbus per nacht 
- Aantal cliënten gebruik nachtopvang Leger des Heils en Kessler  
  (2007: 105 plaatsen per nacht) 

100
*

100
30.000 

110
21.987 

- Aantal unieke cliënten gebruik van doorstroombedden
  (2007: 161 plaatsen)   

* 314 288 

- Aantal unieke cliënten opgenomen in crisisopvang Kessler * 150 110 
Bron: CCP    

* Gegevens zijn nog niet beschikbaar.  

Output-kengetallen Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Nulmeting

Dak- en thuislozen in traject schuldhulpverlening bij GKB 302 280 238
Bron: Monitor GKB    

    

Ouput-kengetallen (GSB) Realisatie 
2007

Begroting
2007

Realisatie
2006

Aantal (ex)verslaafden dat na ontvangen zorg huisvesting heeft gevonden * 11 * 26  
Bron: LADIS    

Toelichting
De realisatie lijkt lager dan begroot omdat twee geplande woonvoorzieningen specifiek voor (ex) verslaafden nog niet gereed zijn. Deze groep 
werd vroeger apart geregistreerd, maar met het plan ‘Den Haag onderdak’ is de inzet verlegd naar de brede groep dak- en thuislozen met 
meerdere problemen. In 2007 hebben 180 personen een stabiele mix van huisvesting, zorg en inkomen gekregen.  

Ouput-kengetallen (GSB) Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Realisatie 
2006

Aantal contra-indicaties 0 * 75 0* 
Bron: CTMO    

Toelichting
In 2006 is het aantal contra-indicaties gereduceerd tot nul omdat er geen contra-indicaties meer gedaan worden. (zie ook programmajaarverslag 
2006 programma Volksgezondheid en Zorg)  

Verslavingszorg: uitvoering van het programma 
Het Haagse verslavingszorgbeleid richt zich op de sociaal kwetsbare Hagenaars die kampen met een verslavingsprobleem. 
Hiervoor krijgen instellingen voor verslavingszorg subsidie om de ambulante zorg gericht op opvang, zorg, begeleiding en 
toeleiding naar activering uit te voeren. In 2007 hebben 568 cliënten de methadonverstrekking op voorschrift ontvangen en is de
heroïneverstrekking als medicijn doorgegaan, voorts zijn diverse arbeidstrajecten via het project High-Clean uitgevoerd. 
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Vrouwenopvang: Notitie vrouwenopvang en start uitvoering actiepunten 
Begin 2007 is de notitie vrouwenopvang 2006-2010 vastgesteld. Plannen van aanpak zijn gemaakt en een aantal acties is 
ondernomen die met het bestaande budget konden worden aangepakt. 
Stichting Wende en ELIM (Stichting Goodwill Leger des Heils) doen de opvang van vrouwen in noodsituaties. De Stichting 
Wende helpt jonge moeders met kinderen met opvang en zorg; hiervoor zijn elf plaatsen beschikbare en voor de volwassen 
vrouwen 36 plaatsen (28 opvang en 8 doorstroom). In 2007 hebben de gemeente en woningcorporaties nieuwe huisvesting 
voorbereid zodat aan de huidige eisen van de opvang voor vrouwen kan worden voldaan. 

Ondersteunen particuliere initiatieven 

Circa 120 vrijwilligersorganisaties kregen in 2007 subsidie om sociaal-culturele activiteiten uit te voeren. Den Haag beschikt 
verspreid over de verschillende wijken over zestig welzijnsaccommodaties. In elk stadsdeel was in het weekend een 
welzijnsaccommodatie open. 

Vernieuwen Haagse Welzijnsinfrastructuur/ Welzijn in de wijk 
In 2007 is de Haagse welzijnsinfrastructuur onderzocht. De aanbevelingen uit het onderzoek zijn grotendeels over genomen. 
Concreet betekent dit dat met ingang van 2008 gewerkt wordt aan een nieuwe manier om het welzijnswerk in de wijken van 
onze gemeente te sturen. Doel is vanuit de gemeente meer effecten en resultaten in de wijken te sturen. Hierbij wil de 
gemeente vooraf meer de kaders vaststellen en voor de uitvoering van het werk meer ruimte en verantwoordelijkheid geven aan 
de welzijnsinstellingen 

Verbeteren welzijnsaccommodaties  
In 2007 is ingezet op het verbeteren van het gebruik van de welzijnsaccommodaties door buurtbewoners. Hiertoe moeten de 
‘huizen van de buurt’ attractiever en uitnodigender worden. Buurtbewoners moeten door de gezellige entree uitgenodigd worden 
om binnen te komen en om samen met andere buurtbewoners activiteiten uit te voeren die de sociale samenhang in de buurt 
ten goede komen. Omdat een substantieel aantal welzijnsaccommodaties niet de beoogde uitnodigende uitstraling heeft, is in 
2007 gestart met een traject om deze op te knappen. Voor het verbeteren van de uitstraling en het wegwerken van het 
achterstallige onderhoud van circa 25 welzijnspanden is door de gemeente een bedrag van € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld. 

Realiseren buurtkamers 
De buurtkamers in Vredenrust en Schilderswijk zijn geopend. Buurtkamers zijn kleinschalige ontmoetingsplaatsen van en voor 
vrijwilligers. Gemeente en woningcorporaties werken hierin samen. Boog en Humanitas werven en begeleiden de vrijwilligers. 

Start Burenhulpcentrale 
In de landenbuurt van Mariahoeve is de Burenhulpcentrale van start gegaan. Dit is een kleinschalig en laagdrempelig 
vrijwilligersproject waarbij vraag en aanbod via een sms-centrale bij elkaar wordt gebracht.  

Output-kengetallen Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Realisatie 
2006

Nulmeting  

Vrijwilligers(organisaties) die een subsidie voor het 
sociaal-cultureel vrijwilligerswerk hebben ontvangen: 

2001 

-waarderingssubsidies vrijwilligerswerk  125 130 120 104 
-onkostenvergoedingen voor vrijwilligerswerk 190 160 177 154 
Bron: OCW/Welzijn (Overzicht HONK2004) 

2006 
Bezoek buurthuizen / ontmoetingscentra 16% 18% 16% 16% 
Bron: Stadsenquete 
Aantal openingsuren en —tijden van buurthuizen 2003 
-aantal buurt- en clubhuizen 
-aantal dagdelen openstelling 
-aantal dagdelen weekend openstelling 

60
911
79

63
900
80

60
862
59

58
1.055 

77
Bron: OCW/Welzijn: OpeningstijdenDWOS/ZB     

Toelichting
* Bij de uitkomsten van de Stadsenquête moet altijd rekening worden gehouden met een betrouwbaarheidsmarge van drie tot vijf procent.
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Emancipatie 
In 2007 heeft de gemeente in een interactief proces met belanghebbenden en belangstellenden uit de stad de nota voor het 
emancipatiebeleid in de periode 2008-2010 ‘Gelijk Doen’ opgesteld. De nota formuleert tien actiepunten voor de emancipatie 
van de Haagse vrouw.  

Ondersteunen maatschappelijke participatie en zelfstandigheid 

Ouderen en mensen met een beperking moeten zoveel mogelijk zelfstandig kunnen meedoen in de samenleving en zich kunnen 
ontplooien met de mogelijkheden die zij hebben. Het benutten van de persoonlijke kracht en het zelf laten meedenken en 
meebeslissen staan hierbij centraal. 

Diverse voorzieningen en activiteiten voor ouderen 
Instellingen en particulieren die voor ouderen voorzieningen en activiteiten hebben gerealiseerd, hebben subsidie gekregen 
Bijvoorbeeld voor boodschappenbegeleiding, maaltijd- en voetverzorging. Verder zijn er vijf SOC-café’s georganiseerd over 
thema’s als armoedebestrijding en de kracht van ouderen. De welzijnsorganisaties hebben voor het gecoördineerd ouderenwerk 
diverse groepsactiviteiten georganiseerd waaronder voorlichtingsbijeenkomsten over de Wmo, huisbezoekactiviteiten met 
vrijwilligers, telefooncirkels en ouderencontactbanken. Daarnaast is het project activerend huisbezoek in Escamp vervolgd, 
evenals het maatjesproject “2 tegen 1zaamheid”.

Sociaal cultureel werk en gehandicapten 
Voorall (voorheen RWG) is als zelfstandige organisatie de nieuwe belangenbehartiger voor alle Haagse gehandicapten. Met 
diverse partijen is gesproken over mogelijkheden, wensen en behoeften voor mensen met een beperking. In 2007 was Voorall 
betrokken bij de nieuwe nota gehandicaptenbeleid, de toegankelijkheidsgids en het meerjarenbeleidsplan maatschappelijke 
ondersteuning “Aandacht voor elkaar “. Op de website www.denhaagenhandicap.nl kunnen mensen zich informeren, vragen 
stellen of hun verhaal kwijt over de kansen en obstakels die zij tegenkomen bij “werk”. De site heeft bijna 6000 bezoekers 
gehad, bijna het dubbele ten opzichte van 2006. 

Ondersteunen van veertien vrijwilligersorganisaties voor gehandicapten  
In 2007 is het jongerenproject “Ik ben jong en ik wil wat…. in Den Haag” van start gegaan. Het project richt zich op het 
ondersteunen, activeren en stimuleren van gehandicapte jongeren om hun doelen in het leven (beter) te kunnen bereiken. In 
2007 heeft Den Haag veertien vrijwilligersorganisaties voor gehandicapten gesubsidieerd in het kader van het sociaal-cultureel 
vrijwilligerswerk. In 2007 heeft een aantal van deze organisaties samen met organisaties voor niet-gehandicapten gezamenlijke 
activiteiten georganiseerd. 

2. Wat is bereikt? 

De gemeente wil de zelfstandigheid en deelname aan de samenleving bevorderen. Dit doel is bereikt door het aanbieden van 
voorzieningen aan mensen met een beperking en het bieden van sociaal juridische dienstverlening. Hiertoe is in 2007 onder 
andere de Wmo succesvol ingevoerd, zijn achterstanden bij de Voorzieningen Gehandicapten weggewerkt en is er een 
verbetering bereikt in het taxibus vervoer.  

Effect-kengetallen Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Realisatie 
2006

Nulmeting 
2001

Gehonoreerde aanvragen straatfeesten  241 190 202 133 
Bron: OCW/Welzijn: overzichten straatfeesten 2004 
% Hagenaars (16+) dat vrijwilligerswerk doet:  * 19% 22% 21% 21% 
-% jonger dan 25 jaar (16 tot 24) 14% 18% 17% 13% 
-Hagenaars van niet-westerse afkomst (16+): 
     - 1e generatie 12% 18% 17% 15%
     - 2e generatie 14% 16% 15% 17% 
Bron: Stadsenquête 
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3. Financiën 
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(bedragen in duizenden euro’s)

Programma-activiteiten in 2007 Uitkomst 2007 Begroting 2007 Uitkomst 2006 

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Additioneel achterstandsbeleid 614 841  471 4.274

Algemeen maatschappelijk werk 11.697 11.768  7.563 144

Sociaal raadslieden 5.760 412 5.628 426 5.145 110

Bijzondere hulpverlening huisvesting 101 145  149 

Bejaardenzorg 6.188 168 6.326 169 5.574 167

Voorzieningen voor vrouwen in noodsituaties 481 107 256  365 50

Thuislozenzorg 13.698 8.096 13.440 7.844 6.206 179

Stimuleren maatschappelijk werk door vrijwilligers 
en instellingen 

3.291 3.656  3.410 

Huishoudelijke verzorging 51.095 4.170 57.628 6.500  

Club- en buurthuiswerk 29.900 30.022  29.131 12

Samenlevingsopbouw 5.567 5.647  5.751 

Maatschappelijk activeringswerk 353 370  366 

Sociaal cultureel werk gehandicapten 796 829  841 

Vervoersvoorzieningen gehandicapten 23.936 14 24.543 53 21.396 523

Woonvoorzieningen gehandicapten 9.316 72 10.157 16 9.030 73

Verslavingszorg 3.744 974 3.599 830 4.423 1.697

Subtotaal 166.537 14.013 174.855 15.838 99.821 7.229

Verrekening met reserves 1.909  1.618  2.026  2.039  1.322  2.267  

Totaal 168.446  15.631  176.881  17.877  101.143  9.496  

Toelichting
De voornaamste oorzaken voor de toename van de lasten en baten zijn WMO-middelen die via het gemeentefonds en rijksbijdrageregelingen
aan de begroting zijn toegevoegd. Deze middelen dienen ter dekking van regelingen die in het verleden door het rijk werden uitgevoerd en 
vanaf 2007 aan de gemeenten zijn opgedragen. 
Met de invoering van de Wmo, per 1 januari 2007 is het aanbieden huishoudelijke verzorging overgeheveld van de Awbz naar de gemeente, 
hierdoor zijn de lasten met circa € 50 mln verhoogd. 
De resultaten 2007 zijn voornamelijk een gevolg van voordelen op voorzieningen gehandicapten en huishoudelijke verzorging. Voor
huishoudelijke verzorging geldt dat 2007 het eerste jaar was dat de gemeente de taak HV heeft uitgevoerd, waardoor het moeilijk was het 
aantal uren in te schatten. 
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2.3.15 Programma Welzijn 

Coördinerend portefeuillehouder: H.P.G. van Alphen

De gemeenteraad heeft op 5 juli 2007 ingestemd met een technische wijziging van het Programma Maatschappelijke 
Ondersteuning, tevens inhoudende beperkte wijziging van enkele andere programma’s, voor zover deze wijziging voortvloeit uit 
de invulling van het Programma maatschappelijke ondersteuning, alsmede het opheffen van het Programma Welzijn. 
(Raadsvoorstel 84/2007) 

De rapportage over het Programma Welzijn is conform het raadsbesluit opgenomen in de rapportage over het Programma 
Maatschappelijke ondersteuning. 
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2.3.16 Programma Volksgezondheid en Zorg 

Coördinerend portefeuillehouder: H.P.G. van Alphen

De doelstellingen van het programma Volksgezondheid en Zorg zijn: verbeteren van de gezondheid van alle Hagenaars -in het 
bijzonder de risicogroepen jongeren, ouderen en sociaal kwetsbaren en zwakkeren- en tegengaan van de ongerechtvaardigde 
gezondheidsachterstanden van burgers. De acties van de gemeente richten zich met name op hoogwaardige collectieve 
preventieve gezondheidszorg, wijkgerichte aanpak van gezondheidsachterstanden en maatschappelijke zorg en opvang voor 
slachtoffers, plegers, omstanders en hulpverleners van huiselijk geweld.  

1. Hebben we gedaan wat we zouden doen? 

De gemeente Den Haag gaat over het bewaken, beschermen en verbeteren van de gezondheidssituatie van Hagenaars. De 
sociaal-culturele achtergrond heeft invloed op hoe mensen tegen hun eigen gezondheid aankijken. Hagenaars met een lage 
sociaal-economische positie hebben gemiddeld een slechtere gezondheid dan die met een sociaal-economisch hogere positie 
(Gezondheidsmonitor 2006).  

De Raad heeft eind 2007 de nota volksgezondheid “Natuurlijk; gezond!“ (2007-2011) vastgesteld. Hierin liggen de gemeentelijke 
en wettelijke taken, kaders en de koers tot en met 2010 vast.  

Openbare preventieve gezondheidszorg 

De gemeentelijke taken voor de openbare preventieve gezondheidszorg staan in de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid 
(WCPV). De GGD voert deze wettelijke taken uit met een breed palet aan voortdurende activiteiten. Daarnaast voert de GGD 
de ambulancezorg uit en adviseert de dienst over sociaal-medische vragen. Uit de stadsenquête 2007 blijkt dat Hagenaars zeer 
tevreden zijn over de dienstverlening van de GGD.  

Bevorderen en beschermen van de gezondheid van 
alle Hagenaars 

Openbare en preventieve 
 gezondheidszorg 

Wijkgerichte aanpak 
gezondheidsachterstanden 

Epidemiologie 

Aanpak overgewicht  bij 
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Digitaal portaal 
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ouderen 
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gezondheidspreventie, zorg 
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Gezondheid en milieu 

Bieden van maatschappelijke zorg en 
opvang 
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Geweld



90

Minder gezondheidsschade door milieufactoren
Om gezondheidsschade door milieufactoren te verminderen, wordt sinds eind 2006 het actieprogramma gezondheid en milieu 
uitgevoerd. In 2007 is de uitvoering van acht van de elf actiepunten begonnen. In 2007 werkten 27 Haagse scholen aan een 
gezond binnenmilieu. In drie Haagse achterstandswijken startte de campagne ‘Vocht en ventilatie’ (ReVa, Laak-Noord en 
Transvaal). 25 locaties met natte koeltorens zijn onderzocht op legionella. De resultaten van dit onderzoek met aanbevelingen 
worden in 2008 gepresenteerd. 

Bestrijden van overgewicht bij jeugd 
Tegen overgewicht bij jeugd wordt sinds 2006 het themagerichte actieprogramma ‘Gezond gewicht’ uitgevoerd door de 
jeugdgezondheidszorg en een keten aan projectpartners. Meer dan zestig scholen (met gemeentelijke onderwijsachterstanden) 
dringen overgewicht terug met het project ‘Ga voor Gezond!’. Verder is de landelijke ‘Ga voor Gezond!’-prijs aan Haagse Rosa 
basisschool en de Haagse ‘Ga voor Gezond!’-prijs aan de Elout van Soeterwoudeschool en de Rosa basisschool uitgereikt. 
Daarnaast is in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie een scheurblok 
ontwikkeld met tips voor een gezond gewicht, eettips, beweegtips en opvoedtips. Haagse partners kunnen het scheurblok 
gebruiken en het is ook landelijk te bestellen via de webwinkel van het NIGZ. Daarnaast is het project ‘Meten en wegen’ 
uitgebreid van 23 naar 49 scholen. In opdracht van de gemeente is de zesdelige televisieserie ‘Totally fitkidz’ ontwikkeld. Die
richt zich op terugdringen van overgewicht bij Haagse kinderen in de leeftijd van 5 — 15 jaar. De serie is uitgezonden op RTV-
west . 

Ouput-kengetallen (GSB) Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Realisatie 
2006

Nulmeting 

Aantal 0-19 jarigen met overgewicht waarvoor 
Gezondheidinterventies worden ingezet 

1.761* 1.000 808 1.216 

Bron: jaarverslag instellingen     
* De jgz-instellingen leveren in april 2008 de gegevens aan over de categorie 0-4 jarigen. In het bovenstaande realisatiecijfer voor 2007 is voor 
deze leeftijdscategorie uitgegaan van een schatting van 175. 

Laagdrempelige tuberculosezorg 
De afdeling Tuberculosebestrijding laat een Mobiele Röntgenunit (MRU) bouwen. Deze bus maakt laagdrempelige 
tuberculosezorg op locatie mogelijk waardoor doelgroepen beter bereikbaar zijn. De MRU wordt in maart 2008 opgeleverd. 

Wijkgerichte aanpak gezondheidsachterstanden 

Gezondheidsachterstanden komen in Den Haag vooral voor in de Haagse stadsdelen Centrum, Laak, Escamp en Segbroek. De 
afgelopen jaren is in zes actiewijken in deze stadsdelen het wijkgerichte actieprogramma ‘Gezondheidsachterstand moet wijken’ 
uitgevoerd. In 2007 is deze wijkgerichte aanpak opgenomen in de nota volksgezondheid 2007 — 2011 ‘Natuurlijk: gezond!’. De 
komende jaren worden acties gevoerd in álle veertien Haagse wijken met een achterstandsscore. 

Kernnetwerk “Gezonde wijken” 
Er is samen met de gemeente door STIOM een nieuw kernnetwerk ‘Gezonde wijken’ opgezet. Dit ondersteunt en helpt 
bewoners bij het nemen van gezonde initiatieven in de wijk. Problemen op het terrein van gezondheid en zorg die door 
professionals in wijken worden gesignaleerd gaan naar dit netwerk. Bewoners en professionals werken op deze manier samen aan 
een gezonde leefomgeving en beter toegankelijke preventie en zorg. 

Start Gezondheidsmakelaar 
Het stadsdeel Centrum heeft een gezondheidsmakelaar gekregen. Die stimuleert samenwerking tussen gezondheid en welzijn en 
werkt ook intensief samen met andere beleidsterreinen. De makelaar werkt ook nauw samen met het STIOM en het 
kernnetwerk. 

Educatieve televisieserie 
De eerste twee delen van de serie ‘Gezond het jaar rond’ zijn in 2007 uitgezonden op E-TV en RTV West. 

Bieden van maatschappelijke zorg en opvang 

Sinds 2004 heeft Den Haag een plan van aanpak ‘Huiselijk geweld’. In 2008 wordt dit plan geactualiseerd en komt er een nieuw 
uitvoeringsprogramma. 
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Advies - en Steunpunt Huiselijke Geweld (ASHG)
Het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) is nu het vertrouwde meld- en coördinatiepunt voor de aangiftes en 
meldingen van huiselijk geweld. Het aantal meldingen van huiselijk geweld in Den Haag is in 2007 flink gestegen; datzelfde 
geldt voor het aantal telefoontjes over dit onderwerp. Meer mensen weten de weg naar het ASHG te vinden doordat meer 
instellingen hier naar verwijzen en door de publiciteitscampagnes op zowel landelijk als lokaal niveau. 

Output-kengetallen Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Realisatie 
2006

Nulmeting 
2006

Aantal meldingen huiselijk geweld (specifieke geweldsituaties)  662 402 461 364 
Aantal herhaalde meldingen huiselijk geweld bij ASHG 15 19 18 18 
Totaal aantal binnenkomende telefoontjes ASHG 1157 844 953 766 
Bron: REGAS 

Realisatie diverse acties uit plan van aanpak 
In vier wijken wordt vanaf 1 november 2007 systematisch gewerkt volgens ‘de Haaglandse aanpak’. De GGD heeft een 
casemanager voor dit onderwerp aangesteld. De spreekuren huiselijk geweld van Stichting Wende zijn in 2007 uitgebreid en 
oudere slachtoffers van huiselijk geweld kunnen op een geheime plaats worden opgevangen.  

2. Wat is bereikt? 

De openbare gezondheidszorg vanuit de GGD is uitgevoerd, waarbij met name prioriteit is gegeven aan de wettelijke taken en 
het terugdringen van de gezondheidsverschillen in de stad.  

Effect-kengetallen Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Realisatie 
2006

Nulmeting 
2001

Gezondheidsbeleving bij burgers (rapportcijfer) 7,6 7,5  7,4 7,4 
Bron: Stadsenquête 

Toelichting
Hagenaars geven desgevraagd hun eigen gezondheid gemiddeld een 7,6 (Stadsenquête 2007). Sinds 2001 schommelt dit cijfer tussen 7,4 en 7,6. 
Jongeren tot 25 jaar (7,9), 25- tot 44-jarigen (7,8) en hogeropgeleiden (7,8) geven het hoogste gemiddelde cijfer; 65-plussers (7,2), lager 
opgeleiden (7,3) en mensen met een handicap (6,3) geven het laagste cijfer. Een prognose voor de gezondheidsbeleving voor Haagse burgers is 
lastig te maken omdat dit cijfer ook afhangt van ontwikkelingen waar de gemeente met het Programma Volksgezondheid & Zorg geen invloed
op heeft. Wij verwachten dat de Haagse burgers de komende jaren niet veel anders zullen gaan denken over hun gezondheid. 

3. Financiën 
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(bedragen in duizenden euro’s)

Programma-activiteiten in 2007 Uitkomst 2007 Begroting 2007 Uitkomst 2006 

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Ambulancevervoer 13.828 10.986 11.938 10.139 12.289 11.195

Openbare gezondheidszorg 15.219 5.750 16.103 6.025 13.450 5.084

Wet op de lijkbezorging 169 145  145 

Forensische geneeskunde in kader van wet op de 
lijkbezorging

147 51 118 64 59 40

Subtotaal 29.363 16.787 28.304 16.228 25.943 16.319

Verrekening met reserves -811  442  682  1.140  625  589  

Totaal 28.552  17.229  28.986  17.368  26.568  16.908  
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Waarborgen bereikbaarheid Den Haag 
(duurzaam en veilig) 
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2.3.17 Programma Verkeer 

Coördinerend portefeuillehouder: P. Smit

Het programma Verkeer wil de bereikbaarheid bij alle vervoerswijzen waarborgen. Daarbij zijn de voornaamste doelen: 
• Groei van het fietsgebruik 
• Groei van het aandeel openbaar vervoer in het totale aantal verplaatsingen 
• Betere doorstroming autoverkeer op hoofdroutes 
• Minder verkeersslachtoffers 
• Voldoende parkeerplaatsen op minder openbare ruimte  

1. Hebben we gedaan wat we zouden doen? 

Groei van het fietsgebruik 

Opheffen ontbrekende schakels en uitbreiding hoofdroutenet 
Het Meerjarenprogramma Fiets (MJPF) 2007-2010 is vastgesteld. Dit is de basis voor een gemeentelijk uitvoeringsprogramma. In 
2007 werden op delen van de belangrijkste Haagse fietsroutes vrij liggende fietspaden aangelegd. Afgelopen jaar is onder andere
een fietsroute met vrij liggende fietspaden aangelegd in de Kamperfoeliestraat en de IJsclubweg en is het fietspad Boslaan / 
Koekamp verbeterd. Daarnaast is het burgerinitiatief voor de fietsbrug over het kanaal aan het einde van de Riouwstraat 
gerealiseerd. Deze fietsbrug (de Riouwbrug) is vlak voor de kerstdagen in gebruik genomen. Diverse fietsonvriendelijke situaties
zijn opgeheven. Fietsonvriendelijke situaties zijn veelal door de Fietsbond, bewoners of gebruikers gemeld bij de gemeente. De 
Parkenroute is uitgebreid en heeft een betere bewegwijzering gekregen. Tevens is de voorbereiding van een aantal projecten 
voor volgend jaar gedaan. Verder heeft de gemeente heeft in 2007 het plan voor onder meer de aanleg van fietspaden op de 
Carnegielaan voorbereid.  
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Effect-kengetallen Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Realisatie 
2006

Nulmeting 
2003

Index fietsgebruik o.b.v. aantal fietsers op 10 vaste 
telpunten 

n.n.b. 113 111 100

Bron: Interne registratie DSO 
Toelichting
De resultaten over 2007 zijn nog niet beschikbaar. 

Aanleg fietsenstallingen 
Den Haag heeft een uitgebreid bewaakt stallingennetwerk, met name in de binnenstad. Het netwerk van bewaakte stallingen 
trekt jaarlijks circa 220.000 bezoekers. De behoefte stijgt de komende jaren door de verwachte groei van het aantal bezoekers in
de binnenstad. Met de herinrichting van de Prinsengracht is in 2007 gewerkt aan plannen voor een bewaakte stalling voor 
culturele bestemmingen als het Paard van Troje en het Koorenhuis. In 2007 zijn drie stallingen gerealiseerd: de schoolstalling bij
het Segbroek College en de fietskluizen bij de Erasmusweg en de Jaap Edenweg. De fietskluizen moeten met name de overstap 
van de fiets op het openbaar vervoer verbeteren. 

Groei van het aandeel openbaar vervoer  

Randstad Rail in exploitatie genomen 
In 2007 zijn alle geplande RandstadRail lijnen in exploitatie genomen. De HTM heeft beide lijnen naar Zoetermeer vanaf 27 
oktober in gebruik. De RET reed met de Hofpleinlijn al eerder de volledige dienstregeling tot aan station Den Haag Centraal. 
Daarmee is de eerste fase van de exploitatie van RandstadRail gereed. De realisatie van het openbaar vervoerknooppunt bij het 
ziekenhuis Leyenburg is later gestart dan gepland, maar is inmiddels wel in uitvoering. 

Uitbreiding tramnet 
Tramlijn 17 heeft in april 2007 haar definitieve eindpunt gekregen aan de Middenweg. In 2007 is verder gewerkt aan de aanleg 
van lijn 19 die Delft via de Vinex-wijken Ypenburg en Leidschenveen verbindt met Leidschendam-Voorburg. Lijn 16 is 
doorgetrokken naar Wateringse Veld. Daarmee is een tweede hoogwaardige openbaarvervoersverbinding (naast lijn 17) in 
Wateringse Veld klaar.Het Haagse tramnet is in 2007 met in totaal ongeveer 4.500 meter dubbelspoor uitgebreid.  
Voor ‘Openbaar Vervoer naar een Hoger Plan’ (OVHP) heeft de gemeente samen met Stadsgewest Haaglanden grote voortgang 
geboekt met de planstudie. Het OVHP omvat een totaalpakket aan maatregelen voor het gehele Haagse en regionale openbaar 
vervoernet. Deze sluiten aan op de ruimtelijk economische ontwikkelingen uit de Structuurvisie. Met name in de keuze voor het 
traject voor de verbinding Hoornwijck-Bickhorst zijn concrete vorderingen gemaakt.  

Verhogen kwaliteit taxivervoer 
De Haagse taxi’s maken zijn niet alleen onderdeel van het Haagse openbaar vervoeraanbod, maar vormen tevens een 
visitekaartje voor de (internationale) bezoekers van Den Haag. In overleg met de taxibranche stimuleert de gemeente de 
invoering van zogenaamde ‘plustaxi’s’. Dit is een kwaliteitstaxi met een aanvullend kwaliteitskeurmerk. Het college van B en W 
heeft eind 2007 ingestemd met het convenant dat hierover gesloten wordt. Het oprichten van de brancheorganisatie De Stichting 
Taxiplatform Haaglanden (STH) in 2007 is een goede stap op weg naar een volwassen taxibranche. Verder is het 
handhavingsplatform taxiaangelegenheden opgezet waarin de gemeente Den Haag, het Openbaar Ministerie, de politie 
Haaglanden, de Inspectie V&W, het UWV en de Belastingdienst zitting hebben. De vier grote steden overleggen regelmatig met 
elkaar over zaken die met taxi’s te maken hebben. 

HSL verbinding Den Haag-Rotterdam 
Internationale verbindingen zijn voor Den Haag als internationale stad van groot belang. Belangrijk daarin zijn de afspraken over 
de aansluiting van Den Haag op de HSL-Zuid naar Brussel en Parijs. De gemeente overlegt met het Rijk over de aansluiting van 
Den Haag Nieuw Centraal op de HSL-Oost, richting Duitsland. Het project Den Haag Nieuw Centraal doet noodzakelijke 
ingrepen voor de gewenste capaciteit van het Centraal Station en de komst van de HSL. Het nieuwe tramplatform voor de 
RandstadRail is inmiddels in gebruik genomen en vormt hiervan het eerste zichtbare resultaat. 

Betere kwaliteit haltes en stations 
De gemeente wil met het stadsgewest Haaglanden trams veiliger maken door extra conducteurs in te zetten. Hiervoor is 
eenmalig € 3 miljoen beschikbaar gesteld. Op de tramlijnen 9 en 16 zal gedurende drie jaar een proef worden gehouden met 
conducteurs. Met de HTM is afgesproken dat na een jaar er een eerste evaluatie wordt gehouden.  
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Kortere reistijden openbaar vervoer 
Het pakket ‘Reistijdverkorting Openbaar Vervoer’ is in 2007 verder uitgewerkt. Kortere reistijden zijn niet alleen in het belang
van de reiziger maar verlagen ook de exploitatiekosten van het openbaar vervoer. De mogelijke aanleg van busstroken op de Van 
Alkemadelaan is om praktische reden uitgesteld; de noodzaak en effectiviteit ervan kan pas goed worden beoordeeld als de 
effecten van de openstelling van de Hubertustunnel bekend zijn 

Effect-kengetallen Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Nulmeting  
2005 

Index aantal reizigers in het openbaar vervoer in Den Haag n.n.b. 108 100
Bron: Stadsgewest Haaglanden 

Toelichting
De streefwaarde ging uit van rijden met Randstadrail. De invoering ervan is vertraagd. De realisatiewaarde is nog niet bekend. 

Bevorderen vervoersmanagement en aanleg transferia 
De gemeente kiest voor beter vervoermanagement om het autogebruik in het woon-werkverkeer zoveel mogelijk te beperken en 
te zorgen dat meer mensen de fiets pakken of met het openbaar vervoer gaan. Den Haag heeft zich daarom aangesloten bij de 
activiteiten van het Vervoerscoördinatiecentrum Den Haag (VCC). Dit heeft in 2007 nog niet tot concrete afspraken geleid met 
de ministeries, internationale instellingen en grote bedrijven.  
Transferia stimuleren het openbaar vervoer. In 2007 heeft de gemeente opdracht gegeven voor de aanleg van de P&R in 
Hoornwijck.  

Betere doorstroming autoverkeer op hoofdroutes 

Aanleg Hubertustunnel 
Medio 2007 is met het gereedkomen van de tweede tunnelbuis het boren voor de Hubertustunnel afgerond. De 
dwarsverbindingen zijn klaar, de brandwerende bekleding is aangebracht en er is gestart met het aanleggen van de verharding en 
de tunneltechnische installaties. De bewaking van de tunnel gaat naar de 24-uurs centrale van het Havenbedrijf Den Haag. In de 
toekomst wordt de 24-uursbewaking voor alle tunnels wettelijk verplicht. Vanuit deze centrale zullen dan naast de Scheepvaart 
alle tunnels worden bewaakt.

De Kerngezond: herinrichting straten en pleinen 
Uit de Binnenstadsmonitor 2007 blijkt dat Hagenaars de openbare ruimte waarderen. De resultaten van de inspanningen van De 
Kern Gezond wordt steeds zichtbaarder. Het werk aan het Buitenhof, de Mauritskade, de Parkstraat en het Spuimarktgebied is 
klaar. Den Haag heeft er met het vernieuwde Buitenhof een hoogwaardig verblijfsplein bij. Tevens is de herinrichting van de 
Veerkaden en het Lange Voorhout begonnen, en zijn de technische voorbereiding voor Chinatown, het Oude Centrum en 
Buurtschap 2005 bijna afgerond. De plannen voor de Grote Marktstraat en Buurtschap 2005 zijn in 2007 verder ontwikkeld. Het 
doel van De kern gezond is een autoluwe binnenstad waarin bezoekers en bewoners beter kunnen vertoeven. Om dit te bereiken 
heeft de Raad op voorstel van B en W in 2007 besloten het autoverkeer op een andere wijze rond de binnenstad te laten rijden. 
Dit ligt vast in het Verkeerscirculatieplan.  

Uitvoering verkeerscirculatieplan Centrumgebied 
In 2007 heeft de gemeenteraad ingestemd met de plannen voor de invoering van het Verkeerscirculatieplan. De uitwerking van 
dit plan moet een optimale mix zijn van bereikbaarheid, economische ontwikkeling en verblijfskwaliteit voor de binnenstad. De 
gemeente is daarna begonnen met de verdere uitwerking van de diverse plannen. 

De plannen voor aanleg van ongelijkvloerse kruisingen op de Neherkade kosten heel veel geld en hebben veel te maken met de 
ontwikkeling van het Trekvliettracé. De voorbereiding van deze plannen is daardoor enigszins vertraagd. Het Rijk heeft het 
Trekvliettracé als voorrangsproject aangewezen.  

MER Trekvliettracé 
De gemeente vindt voor de bereikbaarheid van het centrumgebied en de te herontwikkelen Binckhorst een tweede 
verbindingsweg nodig tussen de CentrumRing en het rijkswegennet (knooppunt Ypenburg): het Trekvliettracé. Met het Rijk zijn 
belangrijke afspraken gemaakt over het proces. Hierdoor kan het project in het voorjaarsoverleg van 2008 (met het Rijk) in de 
planstudietabel van het MIRT worden opgenomen. In 2007 is het MER-traject vrijwel volledig afgerond en is het positieve 
advies van de commissie MER ontvangen.  
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Minder verkeersslachtoffers 

In 2007 is het nieuwe Verkeersveiligheidsplan 2007-2010 vastgesteld. 

Effect-kengetallen Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Realisatie 
2006

Aantal ziekenhuisgewonden en verkeersdoden: 
Ziekenhuisgewonden n.n.b. 230 148
Verkeersdoden n.n.b. 12 9
Bron: Adviesdienst Verkeer en Vervoer (Rijkswaterstaat) 

Toelichting
Het aantal ziekenhuisgewonden en verkeersdoden over 2007 is nog niet bekend. In 2006 zat Den Haag al onder de streefwaarde; in 2008  
worden de streefwaarden landelijk herzien. Op 24 april 2008 zal de minister van Verkeer  en Waterstaat op het nationale 
verkeersveiligheidscongrres de ongevallen statistieken over 2007 presenteren. 

Black Spots 
Den Haag is in 2007 verder gegaan met het aanpakken van Black Spots. Op 4 na zijn alle black spots uit het meerjaren 
verkeersveiligheidsplan aangepakt. Het grootste deel is reeds uitgevoerd en een deel is in voorbereiding. Met het nieuwe 
beleidsplan verkeersveiligheid zal een meer trajectgerichte benadering worden gevolgd, zodat de generieke verkeersveiligheid 
verbetert.

Voldoende parkeerplaatsen in minder openbare ruimte 

Invoering betaald parkeren in Rustenburg-Oostbroek 
Per 1 februari 2007 geldt in de wijk Rustenburg-Oostbroek betaald parkeren met een terughoudende vergunningenregeling. Na 
een eerste evaluatie van de wachtlijsten is besloten tot het uitgeven van 200 extra bewonersvergunningen. Verder zorgt de in 
2007 geopende volautomatische autoberging in Rustenburg-Oostbroek voor extra parkeermogelijkheden voor belanghebbenden 
uit de wijk Rustenburg-Oostbroek. De garage functioneert naar wens. Op dit moment is de garage voor de helft bezet. Hier was 
in de planning rekening meegehouden. 

Voorbereiden betaald parkeren Ypenburg 
Het afgelopen jaar is besloten betaald parkeren volgen een winkelstraatregeling in te voeren bij het winkelcentrum Ypenburg. 
Parkeerplaatsen in het winkelgebied van Ypenburg moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor het winkelende publiek. Oneigenlijk 
gebruik  wordt in Ypenburg met een nieuw type parkeerregeling tegen gegaan.   

Afwikkelen privatisering parkeergarages 
In 1995 heeft de gemeente Den Haag al haar parkeergarages geprivatiseerd. Zowel de parkeergarages voor kort parkeren 
als de stallinggarages zijn in beheer en exploitatie van Q-park Nederland. De gemeente heeft met Q-park een akkoord 
bereikt waarbij claims van Q-Park naar/op de gemeente vervallen.  

Effect-kengetallen Uitkomst 
2007

Begroting 
2007

Uitkomst 
2006

Aantal gebieden waar het parkeren op straat gereguleerd is 27 27 -
Bron: Dienst Stadsbeheer-Parkeren  

Toelichting
De streefwaarden komen uit het beleidsakkoord 2006-2010; verspreide invoering in vier jaar rekening houdend met de gebieden waar reeds 
betaald parkeren is.  

Parkeerbeleid
Het huidige Haagse parkeerbeleid is begin jaren negentig vastgesteld en moet aangepast worden. De belangrijke besluitvorming 
over het Verkeerscirculatieplan heeft ervoor gezorgd dat de nota Parkeerbeleid die in 2007 opgesteld zou worden nu later komt. 
De nota verschijnt als onderdeel van de Haagse Nota Mobiliteit in 2008.  
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2. Wat is bereikt? 

Het Haagse verkeersbeleid moet ook de negatieve gevolgen van het verkeer zoals onveiligheid, geluid en uitstoot van schadelijke
stoffen zo veel mogelijk tegengaan. Zowel fietser als automobilist waren in 2007 tevredener over de bereikbaarheid van het 
Haagse centrum dan in het voorgaande jaar.  

Effect-kengetallen Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Nulmeting 
2006

Oordeel van de burger over de bereikbaarheid van het Centrum met de: 
Fiets 7,6 7,6 7,4 
Auto 5,6 5,5 5,3 
Openbaar vervoer 7,7 7,8 7,7 
Bron: Stadsenquête  

3. Financiën 
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Programma-activiteiten in 2007 Uitkomst 2007 Begroting 2007 Uitkomst 2006 

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Groei fietsgebruik 1.175 302 942 394 

Groei aandeel openbaar vervoer 2.036 598 1.610 646 

Betere doorstroming autoverkeer op hoofdroutes 3.962 1.527 4.644 571 

Minder verkeersslachtoffers 658 27 546 33 

Voldoende parkeerplaatsen in minder openbare 
ruimte

197 14 472 65 

Aanleg wegen, straten en pleinen 87.264 51.480 32.723 8.339 47.528 17.281

Onderhoud bruggen/viaducten/tunnels 3.972 805 4.423  3.505 2.387

Verkeersregeling 7.364 67 7.780  7.811 324

Parkeren op straat 16.121 16.121 17.698 15.335 15.757 14.955

Parkeergarages 228 23.510 403 23.500 893 18.486

Baten parkeerbelasting -31 11.066 11.552 10.300

Subtotaal 122.946 105.517 71.241 60.435 75.494 63.733

Verrekening met reserves 22.202  6.785  22.207  9.047  19.537  6.761  

Totaal 145.148  112.302  93.448  69.482  102.746  72.527  

Toelichting
In 2007 zijn beschikkingen ontvangen voor Openbaar Vervoer Haaglanden voor € 40,2 mln, Verkeersveiligheid Haaglanden € 0,5 mln en voor 
de aanleg van de Hubertustunnel € 2 mln. Alle bedragen zijn aan voorzieningen gedoteerd. Vandaar grotere realisatie in 2007 dan in 2006.  
Het resultaat 2007 wordt voornamelijk veroorzaakt door de afrekening met schadeverzekaars met betrekking tot de Tramtunnel. Een bedrag 
van € 12,7 miljoen is niet verhaalbaar.  
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Een aantrekkelijk stedelijk woonklimaat voor 
huidige en nieuwe Haagse burgers 

Meer en beter woning-
aanbod voor diverse 
doelgroepen 

Structurele verbetering 
woningmarktpositie van 
wijken

Optimale benutting (goedkope) 
woningvoorraad 

Minder ongewenste en/of  
overlastgevende situaties 

Nieuwbouwproductie van 
16.200 woningen 2005-
2010 

Realiseren van speciale 
woningbouwprojecten 

Bevorderen toename 
aantal toegankelijke 
woningen 

Verbeteren van 5.000 
woningen in 2005-2010 
(pioniersgebieden)

Zorgdragen voor 
beschikbaar stellen v/d 
voorraad voor sociaal 
kwetsbare groepen  

Woonruimteverdeling  
(normstellend en 
controlerend) gericht op 
goedkope woningvoorraad 

Terugdringen sociaal 
economische segregatie  

Handhaven minimumkwaliteit 
woningvoorraad 

Terugdringen van onrecht-matig 
gebruik van panden 

Sloop van 7.200 woningen 
in 2005-2010 (centrale 
vernieuwings-gebieden

Stimuleren kwaliteit en 
verbeteren onderhouds-staat 
gebouwde omgeving 
(Stationsbuurt, 
Rustenburg/Oostbroek)

Bevorderen van leefbaarheid 
en veilig-heid in woonwijken

Tegengaan van onredelijk 
hoge huurprijzen 
(huurteams) 

Verkoop van 2.000 
huurwoningen in 2005-2010 

Terugdringen leegstand en 
bevorderen tijdelijke verhuur 

Overdragen en/of afbouwen van  
woonwagens stand-plaatsen (incl. 
woonwagens) 

Tegengaan van illegale bouw

2.3.18 Programma Wonen 

Coördinerend portefeuillehouder: J.M. Norder

De doelstelling van het programma Wonen is het realiseren van een aantrekkelijk stedelijk woonklimaat voor de huidige en voor 
nieuwe bewoners van onze stad. Kernpunten daarbij zijn: 
• Meer en beter woningaanbod voor diverse doelgroepen; 
• Structurele verbetering woningmarktpositie van wijken; 
• Optimale benutting (goedkope) woningvoorraad; 
• Minder ongewenste en/of overlastgevende situaties.  

1. Hebben we gedaan wat we zouden doen? 

Meer en beter woningaanbod 

Volgens het ‘Convenant woningbouwafspraken 2005 - 2010 Stadsgewest Haaglanden’ moet Den Haag in deze periode 16.200 
woningen bouwen, waarvan 4.860 sociale woningen (30%). Veel projecten stonden in 2007 in het teken van het doorlopen van 
de vergunningenprocedure en het starten van de bouw. Voor 1.850 woningen is in 2007 de vergunning verleend. ‘Start bouw’ is 
afgegeven voor 3.940 woningen. Per 31 december 2007 zijn in totaal nu zo’n 4.770 woningen in aanbouw. Daarnaast is voor 
2.500 woningen de vergunning afgegeven, maar moet de bouw nog starten. In Den Haag zijn in de periode 2005 t/m 2007 zo’n 
7.500 woningen opgeleverd. Het vergt nog een aanzienlijke inspanning om de ambitieuze doelstelling van 16.200 woningen 
waaronder 30% sociaal te realiseren. 

Stadsdelen Haagse Hout en Loosduinen blijven achter bij de 30%-norm 
Ook in het Coalitieakkoord 2006-2010 ‘Meedoen’ staat dat 30% van de nieuwbouw uit sociale woningbouw moet bestaan. Dit 
vertaalt zich naar de stadsdelen: 30% goedkope woningbouw in de stad én per stadsdeel. De stadsdelen Haagse Hout en 
Loosduinen blijven momenteel nog achter. Daarom moeten er naast de toekomstige grootschalige ontwikkelingen in beide 
stadsdelen (respectievelijk Mariahoeve en Kijkduin) tevens kleinschalige woningbouwontwikkelingen komen om de vereiste 30% 
norm op stadsdeelniveau te halen. 
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Prestatie-indicator Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Realisatie 
2006

Aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen 2.372 ca. 3.500 2.471
waarvan % sociale woningen n.n.b. 30% 12%
Bron: Monitor Nieuwbouw, DSO 

Toelichting:
Het aandeel sociale woningen is nog niet bekend.  

Structurele verbetering van de woningmarktpositie van wijken 

In 2007 is "De Staat van de Herstructurering" verschenen. In deze nota wordt de voortgang van de herstructurering 
gemonitoord. De herstructurering is goed op gang is gekomen. Daarnaast is onderzoek gedaan naar geherhuisveste 
herstructureringskandidaten en naar nieuwe bewoners in herstructureringsgebieden. De rapportage hierover zal in de eerste helft
van 2008 naar de gemeenteraad worden gezonden.  

Achterstallig onderhoud 
Door eigenaren aan te schrijven is in 2007 van 1223 woningen het achterstallige onderhoud uitgevoerd. De projecten voor 
achterstallig onderhoud concentreren zich in Centrum, Segbroek, Laak, Rustenburg-Oostbroek, Bezuidenhout en Transvaal.  

Woonpromotie 
Om Den Haag als woonstad onder de aandacht te brengen is door Woonpromotie in 2007 de website 
"www.denhaagwoonstad.nl" gelanceerd.  

Output-kengetallen (GSB) Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Realisatie 
2006

Aantal gesloopte woningen 2.004 1.462 1.427 
Woninginnovaties n.n.b. 808 3.377 
Ingrijpende woningverbeteringen n.n.b. 192 42 
Bron: Monitor bestaande woningen 2005    
Omzetting huur in koopwoningen n.n.b. 400 n.n.b. 
Bron: Kadaster    

Toelichting
Sloop houdt alleen de woningen in die onttrokken zijn aan de woningvoorraad door afbraak wegens bouwvalligheid, stedenbouwkundige 
plannen of verkeersdoorbraken.
Woninginnovatie houdt in: alle bouwkundige ingrepen met een aanneemsom per woning tot 50.000 euro (excl. BTW) gericht op het 
verbeteren van het wooncomfort en duurzaamheid waarvoor de bouwvergunning bedoeld is. Daarnaast mogen de woningen waar de VVE 
geactiveerd is met een subsidie voor onderhoudsstimulering ook worden meegeteld als woninginnovatie. Het definitieve realisatiecijfer voor 
2007 wordt naar verwachting pas halverwege 2008 bekend.  
Ingrijpende woningverbetering slaat op alle bouwkundige ingrepen met een aanneemsom per woning vanaf 50.000 euro exclusief BTW 
waarvoor een bouwvergunning is afgegeven. De aantallen omzettingen van huur naar koopwoningen zijn nog niet bekend.  

Output-kengetallen (GSB) Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Realisatie 
2006

Toename aantal volledig toegankelijke woningen 749 1.394 1.569 
Bron: CBS 
Aantal verstrekte politiekeurmerken n.n.b. 1.600 n.n.b. 
Bron: politie    

Toelichting
Politiekeurmerk Veilig wonen: De gemelde prestaties zijn nog niet definitief. 
Onder de toename van volledig toegankelijke woningen wordt verstaan het aantal nieuwbouw woningen zijnde meergezinswoningen. De
doelstelling van de GSBIII indicator is om in de periode 2005-2009 6400 toegankelijke woningen aan de woningvoorraad in Den Haag toe te 
voegen. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar gebied.  
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Optimale benutting van de (goedkope) woningvoorraad 

Meer voorrangsverklaringen en huisvestingsvergunningen 
Er zijn in 2007 109 voorrangsverklaringen meer aangevraagd dan in 2006. In 2006 738 tegen 847 in 2007. De stijging zit vooral 
in de categorie medisch/sociale aanvragen. Daarnaast behoren 37 aanvragers tot een nieuwe categorie: mensen die met  het 
generaal pardon (voor asielzoekers) een verblijfsvergunning hebben gekregen, de zogenaamde gepardonneerden.  Het aantal 
aanvragen voor huisvestingsvergunning is in 2007 toegenomen met 422. In 2006 2709 tegen in 2007 3131.De koopprijsgrens is 
op 1 januari  2007 verhoogd van circa € 135.000 naar circa € 159.000. Hierdoor vallen meer woningen onder de nieuwe 
koopprijsgrens. 

Effect-kengetallen Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Realisatie 
2006

Woonruimteverdeling:  
-% van het aanbod bestaande woningen verhuurd aan doelgroep 
sociale huursector (BBSH) geheel Den Haag/ eenzijdig* Den Haag  

n.n.b. 60/70% - 

-% nieuwbouw tot aftoppingsgrens verhuurd aan BBSH n.n.b. 90% - 
Bron: Aanbodbestanden Den Haag, bewerking DSO 

Toelichting
Cijfers beschikbaar april 2008 

De huisvesting van arbeidsmigranten uit de MOE-landen (Midden- en Oosteuropese landen) is in 2007 een belangrijk 
beleidsonderwerp geweest. De aanleiding voor de extra beleidsinzet is dat de arbeidsmigratie uit deze landen zich sterk heeft 
ontwikkeld, ook naar de stad Den Haag. Dit is goed voor de lokale economie, maar zet druk op de leefbaarheid van kwetsbare 
woonwijken. Het realiseren van tijdelijke huisvesting voor deze arbeidsimmgranten is noodzakelijk. Vandaar dat in 2007 
potentiële locaties voor huisvesting van arbeidsmigranten zijn verkend. 

Daarnaast is in 2007 bijgedragen aan de uitvoering van de Pardonregeling in relatie tot het huisvestingsvraagstuk. Gemeente, 
corporaties, vluchtelingenwerk en COA hebben een procedure ontwikkeld hoe Haagse pardonners te huisvesten. Eind 2007 
waren er rond de 1.000 pardonners in Den Haag. Hiervan hebben rond de 60 een voorrangsverklaring gekregen.  

Duizendste woningopname huurteam 
Het huurteam heeft in 2007 de duizendste woningopname ‘gevierd’. Het aantal woningopnamen in 2007 is op hetzefde niveau 
gebleven (circa 400) als in 2006. 

Minder ongewenste en/of overlastgevende situaties 

Stand van zaken inhaalslag Handhaving 
Per 1 april 2007 is in de wijken Rustenburg/Oostbroek en Regentesse-/Valkenboskwartier het werk in het kader van het project 
Inhaalslag Handhaving Fysieke Veiligheid en Leefbaarheid afgerond. Alle adressen uit de wijken (23.935) zijn gecontroleerd. 
Daarvan zijn 7.955 adressen ook echt bezocht. In 10% van de gevallen was er onrechtmatige bewoning. Er zijn 95 
hennepplantages aangetroffen en een cocaïneversnijderij. In april 2007 is de inhaalslag in de wijken Laakkwartier en Spoorwijk 
begonnen. Inmiddels zijn er in Laak 6.500 van de 19.555 adressen digitaal en fysiek gecontroleerd.  

Overdragen en/of afbouwen van woonwagens standplaatsen 
Het normalisatiebeleid is volgens planning uitgevoerd. Voor de integrale handhaving werden diverse woonwagencentra 
onderworpen aan één of meerdere schouwen, waarbij gecontroleerd werd op illegale bouw. Het resultaat is dat langzamerhand 
de resultaten uit het verleden geëffectueerd worden en dat het aantal nieuwe illegale bouwactiviteiten afneemt. Dit geldt ook 
voor de zogenoemde snipperlocaties. De overdracht van het woonwagencentrum op de Bob Oosthoeklaan aan de corporatie 
Wooninvest werd volgens plan voorbereid. Zoals opgenomen in het Plan van Aanpak voor de woonwagenlocatie Escamplaan 
werd medio 2007 het Sociaal Plan voor de herstructurering van het woonwagencentrum Escamplaan vastgesteld.  

Aanpak kakkerlakken 
Burgers moeten zelf als eerste ongedierte in hun huis bestrijden. In het verleden bleek het beleid van de gemeente om burgers te
ondersteunen en te adviseren bij de bestrijding van kakkerlakken niet te werken als de mensen de kosten van bestrijding zelf 
moesten betalen. Daarom heeft de gemeente in 2007 ter voorkoming van een mogelijke explosieve groei van het aantal 
besmettingen van vooral kakkerlakken extra geld ingezet voor onderzoek en bestrijding.  
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Graffiti
Graffiti is in 2007 niet alleen in de Grachtengordel maar in het gehele centrum aangepakt. De gemeente wil in deze gebieden 
particuliere eigenaren en winkeliers duurzaam betrekken bij de aanpak van graffiti en wildplakken. De gemeente heeft 
winkeliers en eigenaren hiervoor in 2007 een schoonmaakregeling aangeboden. In totaal doen al ruim 200 eigenaren en winkels 
mee aan de schoonmaakregeling.  

Manifestatie Bezige Buurten 
Op het terrein van Leefbaarheid en Veiligheid hebben gemeente en corporaties in september 2008 de manifestatie "Bezige 
Buurten" georganiseerd. Tijdens die dag zijn in alle delen van Den Haag buurtactiviteiten georganiseerd in het kader van de 
leefbaarheid en/of de veiligheid. 

487 dossiers onrechtmatig wonen afgedaan 
De gemeente voert het project Onrechtmatig Wonen uit. Dit moet ervoor zorgen dat bewoning volgens de bouw- en woonregels 
plaatsvindt. In 2007 zijn 487 dossiers afgedaan. Ook zijn 30 processen-verbaal opgemaakt voor het overtreden van de Wet 
Economische Delicten. Het Openbaar Ministerie handelt deze processen-verbaal verder af Eigenaren die willens en wetens 
stelselmatig de bouwregels overtreden worden niet alleen bestuursrechtelijke maar waar mogelijk ook strafrechtelijk aangepakt. 
Daarnaast is in één geval de ’Wet Victor’ gebruikt. Die maakt het sluiten en uit beheer nemen van woningen op grond van 
artikel 97 woningwet mogelijk. De overlast is beëindigd en de woning is uiteindelijk niet gesloten. In 2007 zijn 721 
onrechtmatig wonen-meldingen en 68 overlastmeldingen binnengekomen.  

Output-kengetallen Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Realisatie 
2006

Nulmeting  
2005  

Onrechtmatig wonen: woningen in goed beheer gebracht 
(o.a. door aanschrijving en/of sluiting van de woning)

487 350 363 350 

Bron: productiecijfers van Project Onrechtmatig Wonen 
Toelichting
Begin 2007 is een groot aantal langlopende dossiers afgedaan. Er is vastgesteld dat de woningen in goed beheer zijn gebracht. 

Lichte daling bouwvergunningaanvragen 
Het uitvoeren van het wettelijk verplichte bouw- en woningtoezicht draagt bij aan een veilig en leefbaar Den Haag. In 2007 zijn
3.118 bouwvergunningen aangevraagd. Dit is lichte daling (7,5%) ten opzichte van het aantal in 2006 van 3.372. Naast 
handhaving van de bouwregelgeving zet de gemeente ook in op bestrijding van woningklachten, bestrijding illegale bouw, 
controle van kamerverhuurbedrijven en prostitutiebedrijven. In het programma Veiligheid staan de resultaten over 
prostitutiebedrijven.

2. Wat is bereikt? 

De controles zorgen voor minder illegale bouwwerken en dat vaker, alvorens met de bouw te beginnen, een bouwvergunning 
wordt aangevraagd. De huurachterstanden zijn verder teruggedrongen door een stringent incassobeleid. Geconcludeerd kan 
worden dat het project inhaalslag fysieke leefbaarheid in deze wijken succesvol is. De opgedragen werkzaamheden zijn 
uitgevoerd en de wijk is leefbaarder en veiliger geworden.  

Effect-kengetallen Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Realisatie 
2006

Oordeel burger over eigen woning en woonomgeving in 
wijkplangebieden/Den Haag  
-evaluatie huidige woningen 7,0/7,3 7,0/7,2 -
- algemene evaluatie buurt  6,3/7,1 6,0/7,0 -
- perceptie verloedering (0 =gunstig, 10=ongunstig) 5,3/4,6 5,5/5,1 -
Bron: Stadsenquête of Veiligheidsmonitor    
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3. Financiën 

32,9
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0,0

13,6

5,1

0,0

25,0

50,0

75,0

lasten

       reserves

baten

uitkomst 2007 begroting 2007 uitkomst 2006

(bedragen in duizenden euro’s)

Programma-activiteiten in 2007 Uitkomst 2007 Begroting 2007 Uitkomst 2006 

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Meer en beter woningaanbod voor diverse 
doelgroepen 

13.699 37.032 14.784 11.553 

Structurele verbetering woningmarktpositie van 
wijken 

4.800 4.042 1.621 438 

Optimale benutting (goedkope) woningvoorraad 1.137 404 4.503 447 

Minder ongewenste en/of overlastgevende situaties 13.199 2.888 14.302 568 

Woonschepen 108 1 109  102 2

Subtotaal 32.943 44.367 35.319 13.006 102 2

Verrekening met reserves 11.488  5.550  11.488  8.973  0  5.082  

Totaal 44.431  49.917  46.807  21.979  21.763  18.648  

Toelichting
Uit de voorziening Bouw- en Woninggebonden Subsidies is € 25 miljoen vrijgevallen. Deze voorziening is niet langer benodigd. De vaste 
medewerkers voor handhaving zijn ingezet voor het bouwvergunningproces. De vacatures zijn voor het bouwvergunningproces wegens 
schaarste op de arbeidsmarkt moeilijk in te vullen. Direct gevolg is dat er minder kosten zijn gemaakt voor handhaving en onrechtmatig wonen. 
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Een duurzame groei en vitalisering van 
de stad 

Uitwerken
Structuurvisie
Den Haag

Gebieds- en projectontwikkeling 
voor intensief en meervoudig 
gebruik

Regulering van de 
gebouwde  omgeving

Bovengemeentelijke afstemming 
van grensover-schrijdende 
vraagstukken en programma’s 

Opstellen masterplan 
kansenzone Kijkduin 

Herzien sectornota’s 

Lobby, communicatie 
en kennismanagement 

Verbeteren kwaliteit 
openbare ruimte 

Toetsen bouw-projecten 
aan regelgeving 

Den Haag beleggen met 
bestemmings-plannen 

Op peil brengen
van kustverdediging 

Betere samenhang 
stedelijke en regionale
groenstructuur

Effectief waterbeheer 
stedelijk en regionaal 

Herstructurering 
woonmilieus: Den Haag 
Zuid West, Duindorp, 
Transvaal 

Herstructurering 
Bedrijvenenterreinen:
(Petroleumhaven en 
Scheveningen haven) 

Instandhouden cultureel 
historisch erfgoed 

Projectontwikkeling 

Locaties voor bijzondere 
voorzieningen

Overige 
projectontwikkeling 

Erfpacht

Landmeten en
vastgoed

Transformatie 
Binckhorst 

Attractieve 
Haagse binnenstad 

Uitvoeren
binnenstadsplan: 
‘Binnenstad
Buitengewoon’

Verbeteren en 
investeren in
vervoer, verblijf en 
voorzieningen

Vergroten draagvlak 
en organisatiegraad 
publiek privaat 

Vastleggen beoogde  
ontwikkeling voor 
aantrekkelijk  wonen, 
werken, recreëren en 
bereikbaarheid

Vastleggen beoogde 
publiek private 
gebieds-
onderneming 

Intensiveren
marketing en 
promotie van de 
Haagse binnenstad 

Korte voorhout en 
omgeving

Overige  projecten 
Binnenstad

Opstellen masterplan 
kansenzone
Scheveningen

Opstellen masterplan 
kansenzone
Internationale zone 

Opstellen masterplan 
kansenzone Lozerlaan 

Opstellen masterplan 
kansenzone Leyweg 

Opstellen masterplan 
kansenzone Transvaal 
plus

Opstellen masterplan 
kansenzone knoop 
Moerwijk

Opstellen masterplan 
kansenzone Binckhorst 

Opstellen masterplan 
kansenzone Vliet/ 
A4 zone 

2.3.19 Programma Stedelijke ontwikkeling, Binnenstad en Binckhorst 

Coördinerend portefeuillehouder: J.M. Norder / P. Smit

De uitgangspunten van het programma Stedelijke ontwikkeling zijn een duurzame groei en een vitalisering van de stad Den 
Haag. Dit programma is voornamelijk gericht op de (her)ontwikkeling van hele gebieden. Centraal staat daarbij telkens het 
uitwerken van de structuurvisie. 

Output-kengetal Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Realisatie 
2006

Nulmeting 
2005

Inwoners aantal (stand per 1/1) 474.082 478.000 475.580 472.087
Bron: Bevolkingsprognose 2006 -2022     

Toelichting
De afname van de bevolking tussen 1-1-2006 en 1-1-2007 komt door (eenmalig achterstallig administratief) onderhoud voor personen die niet 
meer ingeschreven staan op het huidige woonadres. 
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1. Hebben we gedaan wat we zouden doen? 

Uitwerking Structuurvisie Den Haag 

De uitwerking van de structuurvisie verloopt voorspoedig. In 2007 is voor 7 ontwikkelingsgebieden gestart met het opstellen van
masterplannen. Er is een nieuwe website ontwikkeld (www.wereldstadaanzee.nl), een tentoonstelling ingericht en elke 2 
maanden verschijnt een digitale nieuwsbrief naar inmiddels meer dan 1000 adressen. Voor vier van de ontwikkelingsgebieden 
zijn nota’s van uitgangspunten vastgesteld: Erasmusveld-Leywegzone, Lijn 11, Transvaal en Regentesse Zuid en voor Binckhorst. 
Voor Erasmusveld—Leywegzone en de Binckhorst heeft eind 2007 samenspraak plaatsgevonden ten behoeve van het opstellen 
van het masterplan. Omwonenden, belanghebbenden en belangstellenden hebben op basis van een aantal thematische 
bijeenkomsten hun ideeën over de plannen kunnen inbrengen. De inbreng uit de samenspraak wordt verwerkt in het definitieve 
masterplan in 2008. Voor Scheveningen Kust en Knop Moerwijk zijn nota’s van uitgangspunten gereed gemaakt. Voor de 
Internationale Zone en Kijkduin zijn consultaties met belanghebbenden georganiseerd ten behoeve van het opstellen van de 
nota’s van uitgangspunten. In 2007 zijn voor het masterplan A4/Vliet-zone alleen verkennende activiteiten uitgevoerd, zoals de 
haalbaarheid van een mogelijke verplaatsing van de golfbaan Leeuwenberg. Het opstellen van een nota van uitgangspunten voor 
de Av/Vlietzone is, evenals voor de Lozerlaan-Uithof doorgeschoven naar 2008/2009.  
Voor regionale doorwerking van de structuurvisie is zorggedragen in het in 2007 opgestelde Regionaal Structuurplan 
Haaglanden. Overige beleidsdoorwerking is gerealiseerd met het opstellen van de nota dakopbouwen. Een 
hoogbouw/verdichtingsnota is in 2007 voorbereiding genomen. 

Gebieds- en projectontwikkeling voor intensief en meervoudig ruimtegebruik 

Herstructurering woonmilieus en bedrijventerreinen 

Den Haag Zuidwest 
De uitvoering van de gebiedsontwikkeling Morgenstond Midden loopt voorspoedig. Het nieuwe gebied krijgt met de oplevering 
van de woningen aan de Hoogeveenlaan (tweede fase), de Oosterhesselenstraat en de Dieverstraat en omgeving alsmede door de 
aanleg van het nieuwe buurtpark aan de Wapserveenstraat  duidelijk vorm.    
Langs de Loevesteinlaan, grenzend aan het Zuiderpark, is begonnen met het markante wooncomplex Pharon, op de plek van het 
voormalige zwembad Morgenstond. Aangrenzend aan de Genemuidenstraat is de eerste fase in aanbouw genomen van het 
nieuwbouwcomplex De Tonen.  
Ook in Moerwijk Zuid zijn nieuwbouwactiviteiten gestart. Het gebied aan weerszijden van de Menkemastraat is gesloopt, zodat 
de nieuwbouw kan beginnen.  
In Vrederust is duidelijk voortgang geboekt bij het winkelcentrum Ambachtsgaarde. De nieuwbouw van een wooncomplex met 
42 woningen is klaar. Het winkelcentrum heeft met de nieuwe gevels een betere uitstraling gekregen en is nu vrijwel volledig 
verhuurd. De eerste fase van de herinrichting van het plein is afgerond. Voorts is in Vrederust alle laagbouw van het woongebied
Erasmuspark (284 woningen) opgeleverd. Langs de Melis Stokelaan is de uitvoering van het project Het Podium (211 woningen) 
gestart.
Tenslotte zijn in Bouwlust de eerste projecten in de gebiedsontwikkeling De Raden in uitvoering genomen. Het betreft 
nieuwbouw van eengezinswoningen en de renovatie van enkele bestaande complexen. 

Transvaal 
In 2007 is de uitvoering van het wijkplan Transvaal (2004) gestart. Naast de sloop van 3.000 woningen en de bouw van 1.600 
nieuwe woningen gaat het daarbij ook om maatregelen om de leefbaarheid en economie te verbeteren.  

Herinrichting openbare ruimte 
Output-kengetallen (GSB) Realisatie 

2007 
Begroting 

2007 
Realisatie 

2006 
Kwaliteitsimpuls openbare ruimte in (m2): 
- herstructureringsgebieden  59.805 105.000 53.490 
Bron: DSO/ROMZ    

Toelichting
De begrote prestatie van 2007 is achteraf te optimistisch gebleken gezien de lange looptijd van projecten. In de jaren 2008 en 2009 wordt 
echter een groot aantal van de geplande projecten opgeleverd en zal de afgesproken GSB prestatie van 200.000 m2 naar verwachting ruim 
worden gehaald. 
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Duindorp
Het bouwproject Duinenstrip aan de Wieringsestraat is in uitvoering en de eerste woningen worden naar verwachting een jaar 
later dan gepland opgeleverd.

Petroleumhaven/Laakhavens-West 
De ontwikkeling voor een aantal deellocaties in de Petroleumhaven is gestart. Het bedrijfsverzamelgebouw in de Spoorstrook is 
inmiddels in aanbouw en voor de ambulance/-brandweerpost is een vergunning aangevraagd. 
Laakhaven-West wordt een gemengd woon- en werkgebied. In 2007 heeft de Raad het stedenbouwkundig plan vastgesteld en is 
met een consortium van projectontwikkelaars de onderhandelingen gestart voor een aparte projectorganisatie die het gebied gaat 
ontwikkelen.  

Ontwikkeling grote projecten 

Den Haag Nieuw Centraal 
De deelprojecten voor het project Haagse Startstation Erasmuslijn (ondertunneling Rotterdamse Hofplein) zijn in 2007 
geïntegreerd. Het asbest in de stationshal is gesaneerd. Het ontwerp voor de fietsenstalling onder Koningin Julianaplein is 
uitgewerkt in een definitief ontwerp. In 2007 is gestart met de bouw van New Babylon. De bovengrondse parkeergarage op het 
Anna van Buerenplein is gesloopt. De damwanden zijn geslagen en het onderwaterbeton is gestort voor de nieuwbouw van de 
parkeergarage. De projectontwikkelaar van het Koningin Julianaplein is klaar met het schetsontwerp. 

Wijnhavenkwartier 
Op 1 juni 2007 hebben de laatste huurders van wooncomplex Zwarte Madonna hun woning leeg opgeleverd. Direct daarna is de 
sloop gestart en in december 2007 was het complex gesloopt. 

Westlandse Zoom 
De ontwikkeling van de Westlandse Zoom met twee luxe woonwijken geeft het internationale vestigingsklimaat van Den Haag 
een sterke impuls. In Vroondaal is het eerste appartementencomplex in aanbouw genomen. Het complex aan de Uithofslaan is 
vertraagd, omdat de onteigeningsprocedure nog niet is afgerond.  

Rivierenbuurt
Het Haegsch Hof is in 2007 voor het grootste gedeelte opgeleverd. De bouw van Boomsluiterskade start in 2008.  

Beatrixkwartier 
De gemeente heeft in 2007 een groot deel van de openbare ruimte aangelegd.  

Locaties voor bijzondere voorzieningen in 2007 

Automobielmuseum 
Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden. De nieuwbouw is eind november gestart.  

Gebiedsontwikkeling World Forum 
Conform planning is de bouw van de nieuwe ’World Forum’ parkeergarage afgerond en is de expeditie voor het WFCC 
(voormalig congresgebouw) aangelegd. De nieuwe garage heeft 590 parkeerplaatsen.  

Internationaal Strafhof (ICC) 
De gemeente Den Haag heeft zich in 2007 sterk gemaakt voor een positief besluit over de vestiging en ontwikkeling van de 
nieuwe permanente huisvesting van het Strafhof op het Alexanderkazerne terrein. De gemeente Den Haag heeft geholpen met 
het opstellen van een plan van aanpak voor de uitvoering van de architectenselectie, de Milieueffectrapportage en is er een 
gezamenlijk communicatieplan geschreven.  

Amerikaanse Ambassade 
De extra veiligheidsmaatregelen bij de huidige locatie van de Amerikaanse Ambassade aan het Korte en Lange Voorhout leidde 
al enige jaren tot overlast in dit gebied. In de afgelopen jaren heeft het college van BenW aangegeven dat het beter is de 
ambassade te verplaatsen. In 2007 is besloten de Amerikaanse ambassade te verplaatsen naar de Benoordenhoutseweg. 
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Nationaal Historisch Museum 
In het eerste halfjaar is op verzoek van de minister van OCW de locatiestudie voor het Nationaal Historisch Museum afgerond; 
de minister heeft helaas Den Haag niet als vestigingsplaats gekozen maar Arnhem. Er is een burgerinitiatief het Huis van de 
Democratie in de gemeente Den Haag te vestigen. 

Planontwikkeling MTS locatie Leyweg 
De voorbereidende activiteiten voor de bouwactiviteiten op locatie voor het nieuwe Stadskantoor Leyweg zijn gestart. Het oude 
schoolgebouw is gesloopt en de kavel is bouwrijp gemaakt, zodat bouw medio 2008 kan aanvangen. 
Het bouwplan voor het nieuwe Stadskantoor, een bibliotheek en 49 woningen is in 2007 verder ontwikkeld en de aanbesteding 
is voorbereid.  

Haga Ziekenhuis locatie Leyenburg 
Het gebied rondom het Haga Ziekenhuis Leyenburg verandert de komende jaren ingrijpend. In 2007 is hiervoor een nota van 
uitgangspunten vastgesteld. Die nota is in 2007 met omwonenden en belanghebbenden besproken.  

Projectontwikkeling in diverse delen van de stad 

Den Haag-Zuid 
In 2007 zijn diverse projecten opgeleverd, zoals de Pisuissestraat, Maarsbergenstraat, Koppen Rijswijkseweg, Loosduinse Uitleg,
Thorbeckelaan Petrakerk, The International School of The Hague in Kijkduin en Spoorwijk fase 2. Daarnaast zijn veel projecten 
begonnen, zoals de Koppen Beeklaan, Houtrust, Meidoornstraat,  Mackaystraat en Strausslaan 470. 

Ypenburg
In 2007 zijn in het Haagse deel van Ypenburg de doelen grotendeels bereikt. Er zijn in totaal 406 woningen opgeleverd. Het 
totaal aantal gereedgekomen woningen in Haags Ypenburg bedraagt 8405. Volgens planning zijn in deelplan 9 (de Smalle 
Eilanden) de eerste woningen opgeleverd: 110 eengezinswoningen. Op de hoek van de Brasserskade/Middelweg zijn 19 
woningen opgeleverd. In deelplan 15 (deelgebied Biesland) werden 190 woningen opgeleverd en is gestart met de bouw van 
vrijwel alle clusters. Van 77 woningen in deelplan 3 west vond oplevering plaats in 2007. 

Leidschenveen 
In deelgebied De Dijken is in 2007 de eerste paal voor de aanleg van bruggen geslagen. In het centrumgebied ’s Gravendreef 
wordt volop gebouwd. Zo is de bouw van het winkelcentrum, het zorgcentrum, het voorzieningencomplex (met een vmbo-school, 
een sporthal en een discotheek) en het kantorencomplex in volle gang. De bouw van de stadsboerderij annex natuur- en 
milieueducatiecentrum is in 2007 afgerond.  

Wateringse Veld 
Volgens planning zijn begin 2007 de laatste woningen in Hoge Veld Oost opgeleverd en is de openbare ruimte helemaal 
ingericht. In Hoge Veld West is gestart met de hoogbouw. De plannen voor de bouw van Waterrijk zijn uitgewerkt. Het 
winkelcentrum in Hoge Veld zou oorspronkelijk in 2007 geopend worden. Omdat er (nog) onvoldoende bewoners in dit deel 
van Wateringse Veld zijn, is dit uitgesteld. Wel zijn in 2007 een gezondheidscentrum en een verzorgingstehuis opgeleverd. 
Tramlijn 16 rijdt sinds september 2007 vanuit Den Haag Zuidwest naar Wateringse Veld. Ten slotte is in 2007 de ecologische 
zone bij de Tomatenlaan gedeeltelijk ingericht.  

Regulering van de bebouwde omgeving 

Drie restauratieprogramma’s afgerond 
De uitvoering van de drie restauratieprogramma’s heeft weer een aantal restauraties tot een goed einde gebracht, waaronder de 
restauratie van de vloer van de Grote of St. Jacobskerk.  

Zes bestemmingsplannen vastgesteld 
In 2007 heeft de gemeente zes bestemmingsplannen vastgesteld. Een groot aantal zogenaamde ’witte plekken’ (gebieden waar 
geen bestemmingsplan geldt) hebben actuele bestemmingsplannen gekregen. Tevens zijn vijf 
wijzigingsplannen/uitwerkingsplannen vastgesteld. Die gaan vooral over woningbouwlocaties in Leidschenveen. 
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Output-indicator  Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Realisatie 
2006

Nulmeting 
2005 

Aantal aan Raad aangeboden bestemmingsplannen 6 22 3 15 
Bron: planning 2005-2008 ROMZ/JZ      

Toelichting
Voor 2007 was voorzien om de Raad tenminste 22 bestemmingsplannen te laten vaststellen. Dit is niet gehaald. Dit komt door 
achtereenvolgende discussies over vijf lagen, lucht- en geluid en dakopbouwen en de wijze waarop die onderwerpen in bestemmingsplannen
geregeld moeten worden.  Deze discussies zijn inmiddels beëindigd zodat op korte termijn de plannen weer vooruit kunnen. Een risico ligt in 
de noodzakelijke afstemming met de nieuwe standaarden voor bestemmingsplannen die volgens de nieuwe Wet ruimtelijke ordening per 1 juli 
2008 gelden.  

Nieuw aanbod erfpacht 
Eind 2010 verlopen circa 1600 rechten van erfpacht in met name Moerwijk en Scheveningen. De gemeente informeert 
erfpachters enige jaren van te voren over de afloop van het bestaande contract en stelt hen in de gelegenheid een nieuw recht te
regelen. In 2007 hebben de betrokken erfpachters een aanbieding ontvangen. Circa 50 rechten van erfpacht hebben geen nieuw 
aanbod gekregen, omdat eerst nader onderzoek naar de gewenste ruimtelijke ontwikkeling gedaan moet worden. 

Eindrapportage van pilot-project Omgevingsvergunning  
Medio 2007 is de eindrapportage van het proefproject Omgevingsvergunning Den Haag opgeleverd. Deze rapportage beschrijft 
hoe de gemeente omgevingsvergunningen kan afgeven.  Een implementatieplan laat zien hoe de invoering van de 
omgevingsvergunning per 1 januari 2009 zal plaatsvinden.   

Bovengemeentelijke afstemming van gemeentegrensoverschrijdende vraagstukken en programma's 

Kustverdediging: versterking zeewering Scheveningen 
Voor de zwakke schakel Scheveningen is gekozen voor een harde oplossing en een combinatie met het Boulevardplan. De 
uitvoering vangt in 2008 aan. 

Stand van zaken groendossier 
Den Haag heeft een project ingebracht in G4P3 stad-land: het recreatief fietsroutenetwerk. In het groendossier is gewerkt aan 
vier nieuwe niet-ingeplande projecten: Groenstrategie Den Haag, onderzoek volkstuinen Erasmuszone, overall-stedelijk 
onderzoek volkstuinen en een voorbeeldenboek “toepassing van groen in de intensief gebruikte stad”. De laatste drie zijn in 
concept gereed. 

Watervisie opgeleverd 
De Watervisie, die het waterbergend vermogen van de stad regelt, is gereed. De visie is tot stand gekomen door intensieve 
samenwerking tussen de gemeente Den Haag en het hoogheemraadschap Delfland (HHD).  Eén van de vervolgtrajecten is de 
Proeftuin Noordpolder, waarin in samenwerking met de gemeente Rijswijk en wederom het hoogheemraadschap innovatieve 
oplossingen worden gezocht voor meer waterberging in een bestaand stedelijk gebied. Dit project is onderdeel van de 
proeftuinenaanpak in het kader van het Waterkader Haaglanden. 

Een attractieve binnenstad voor Den Haag, de regio en daarbuiten 

Campagne Binnenstad, PÚÚR Den Haag 
De Stichting Marketing Haagse Binnenstad heeft in 2007 tal van marketing- en promotie-initiatieven ontplooid voor meer 
bekendheid buiten de stad en om het imago van de binnenstad als winkel-, uitgaans- en cultuurstad te verbeteren. De campagne 
Binnenstad, PÚÚR Den Haag, is zowel in gedrukte media als op ‘straat’ te zien geweest via bus, tram en abri-reclame en als on-
line campagnes onder andere via de zoekmachine Google en met banners op relevante websites. Samen met het Bureau 
Binnenstad is de plattegrond Haagse binnenstad-op-zakformaat ontwikkeld en in een oplage van 100.000 verspreid in vijf talen.  

1e en 2e deel Spuikwartier opgeleverd 
In 2007 is het eerste onderdeel van Spuikwartier, het Rabbijn Maarsenplein opgeleverd en officieel geopend. De binnenstad 
heeft er daarmee een bijzonder mooi plein bij, omzoomd met horeca met daarboven 97 woningen. Het tweede deel van 
Spuikwartier, een complex van 21.000 m2 winkels, is op 10 november officieel geopend.  
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Diverse projecten binnenstad 
In het kader van De KernGezond is de herinrichting afgerond van zowel de Buitenhof als de Parkstraat. Een begin is gemaakt in 
2007 met de herinrichting van de Amsterdamse en Stille Veerkade, evenals van de Lange Voorhout. Verder zijn tal van bouw- 
en renovatieprojecten in de binnenstad gestart, in uitvoering of in een afrondende fase, zoals: Chinees hotel Wahdo, Haagse 
Passage, Hotel Hilton, Zwembad Mauritskade, ministerie van Financiën en Zwarte Madonna.   

Transformatie Binckhorst 

In juli 2007 heeft het college van B&W de Beslisnotitie Haalbaarheidsstudie Nieuw Binckhorst, oftewel het 
masterplan, vastgesteld. Dit plan dat een gezamenlijk product is van de gemeente, Rabo Vastgoed en BPF Bouwinvest bestaat uit 
een ruimtelijk plan, programma, een grondexploitatie en de hoofdlijnen van de publiek-private samenwerking. De vaststelling 
door de gemeenteraad is in maart 2008 voorzien. Die vaststelling betreft tevens de resultaten van de samenspraak over het 
masterplan, die in december 2007 heeft plaatsgevonden en de eind 2007 opgestelde duurzaamheidsparagraaf. In 2007 is ook een 
concept-convenant Bedrijven Binckhorst opgesteld over de omgang met de zittende ondernemers in het gebied. 

2. Wat is bereikt? 

Aan de uitvoering van diverse projecten wordt hard gewerkt en er wordt vooruitgang geboekt. Het aantal bestemmingsplannen is 
helaas achtergebleven bij de verwachting. Het aantal bezoekers in de binnenstad is toegenomen van 27 miljoen in 1997 tot 32,5 
miljoen in 2007; een groei van 20%. Daarmee is het behalen van de doelstelling van 15% ruimschoots overtroffen. Uit de 
Binnenstadsmonitor blijkt verder dat de waardering voor de Haagse binnenstad hoog is. Zowel Hagenaars als bezoekers van 
buiten de stad geven de binnenstad als algemeen rapportcijfer een 7,3. Geconcludeerd kan worden dat de binnenstad van Den 
Haag zich positief ontwikkelt.  

Effect-indicator  Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Realisatie 
2006

Nulmeting 

Bestedingen van dagbezoekers  2005 
aan de binnenstad (x € 1 mln) inclusief evenementen
Bron: Bezoekersonderzoek Binnenstad

 858 1.090,8 Geen 
meting

744  

    2003 
Waardering van bezoekers van de binnenstad 
Bron: Bezoekersonderzoek Binnenstad 

7,3 7,2  7,2 

Toelichting
Bij de berekening van de bestedingen in 2005 is een andere grondslag gebruikt, waardoor het bestedingsbedrag van de dagbezoekers te hoog 
was. Op basis van deze te hoge realisatiewaarde is de streefwaarde voor 2007 bepaald, die dus eveneens te hoog is. De gecorrigeerde 
realisatiewaarden die nu betrekking hebben op uitsluitend dagbezoekers zijn weergegeven in de tabel. Daaruit blijkt dat het bestedingsvolume 
met 15% is toegenomen.

3. Financiën 
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(bedragen in duizenden euro’s)

Programma-activiteiten in 2007 Uitkomst 2007 Begroting 2007 Uitkomst 2006 

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Uitwerken Structuurvisie Den Haag 20.719 15.407 59.393 53.800 

Gebieds- en projectontwikkeling voor intensief en 
meervoudig gebruik 

202.401 164.302 113.165 72.127 

Regulering van de gebouwde omgeving 42.511 43.256 52.633 28.337 

Bovengemeentelijke afstemming van 
grensoverschrijdende vraagstukken en programma’s

1.712 297 3.156  

Attractieve Haagse binnenstad 2.440 2.435 7.002 4.867 

Transformatie Binckhorst 7.429 8.927 14.260 8.228 

Archeologie 1.416 1.840  1.350 47

Subtotaal 278.628 234.624 251.449 167.359 1.350 47

Verrekening met reserves 98.898  81.843  99.614  103.112  27.668  34.277  

Totaal 377.526  316.467  351.063  270.471  294.060  289.780  

Toelichting
Op de grondexploitaties is in 2007 een positief saldo gerealiseerd van € 6,7 miljoen. Dit bedrag wordt gedoteerd aan de Reserve Grondbedrijf 
(RGB). Bij het erfpachtbedrijf is een voordeel van ruim € 2 mln. gerealiseerd. De middelen voor Den Haag Nieuw Centraal zijn nog niet 
besteed en de voorziening Haagse Hogeschool is vrijgevallen. Dit levert een verschil op van ruim € 12 mln. 
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Duurzaam beschermen en verbeteren van de 
milieukwaliteit 

Uitvoeren wettelijke 
milieuvoorschriften

Bijdragen aan klimaatdoelen 
en duurzame energie 

Stimuleren van 
milieubewustzijn 

Betere waterkwaliteit

Geluidshinder

Luchtkwaliteit 

Bodemsanering 

Beperken CO2-uitstoot 

Milieu-educatie 

Aanpak binnenmilieu 
scholen en woningen

Vervangen en beheer 
riolen 

Vergunningverlening en 
milieutoezicht 

Afkoppelen regenwater 
 van riool

Meer waterberging

Benutten aardwarmte

Zonnepanelen en -boilers

Windmolens

2.3.20 Programma Milieu 

Coördinerend portefeuillehouder: P. Smit

De doelstelling van het programma Milieu is het duurzaam beschermen en verbeteren van de kwaliteit van het milieu als 
bijdrage aan een duurzame stad. Dit strategische doel wordt nagestreefd door:  
• Uitvoeren van de wettelijke milieuvoorschriften  
• Bijdragen aan de nationale klimaatdoelen 
• Stimuleren van het milieubewustzijn
• Verbeteren van de kwaliteit van het water en het goed functioneren van het rioolstelsel.  

1. Hebben we gedaan wat we zouden doen  

Uitvoeren van wettelijke milieuvoorschriften 

Opstellen actieplan geluid 
In 2007 heeft het College de gemeentelijke geluidskaarten voor rail-, verkeers- en industrielawaai vastgesteld. Op de kaarten staat
de geluidsbelasting van genoemde bronnen. Verkeer is de grootste geluidsbron. De gemeente is in 2007 begonnen met het 
opstellen van het Actieplan Geluid. Hierin staat hoe de gemeente de geluidsbelasting gaat aanpakken.  

Actieplan Luchtkwaliteit 2007-2015
De gemeente heeft in 2007 het Actieplan Luchtkwaliteit 2007 — 2015 opgesteld. Het ministerie van VROM heeft voor 
luchtkwaliteit geld uit het rijksinfrastructuurfonds (FES) beschikbaar gesteld. In 2007 is een aantal maatregelen gestart en deels
afgerond om de luchtkwaliteit te verbeteren. De gemeente heeft ook een financieringsregeling gemaakt voor meer 
aardgasvulpunten in Den Haag. Verder is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden in Den Haag om een vulpunt voor 
waterstof en een mengsel van aardgas en waterstof (NaturalHy) op te richten. Er worden nu partners gezocht om tot uitvoering 
te kunnen overgaan. 

Output-kengetallen (GSB)  2005 t/m 2009 
Aantal meter wegvak dat voldoet aan het besluit Luchtkwaliteit 66.650
Bron: Rekenmodel 

Toelichting
In 2007 valt inmiddels 4000 meter wegvak onder de normen uit het Besluit Luchtkwaliteit 2005. Er moet dus nog 2650 meter gedaan worden. 
Op 15 november 2007 is de nieuwe Wet Luchtkwaliteit in werking getreden. In 2008 zal ook een nieuwe Europese Richtlijn Luchtkwaliteit in 
werking treden. De prestatie-indicator Luchtkwaliteit wordt daarop aangepast. 
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Output-kengetal (GSB) Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Realisatie 
2006

Aantal te saneren A-woningen (cumulatief) 382 486 222 
Bron: Ministerie VROM/DGM    

Toelichting
Er moet verschil gemaakt worden tussen: 
1) het aantal woningen waaraan (in genoemde periode) geluidwerende voorzieningen zijn getroffen met subsidie en die financieel afgerekend 
zijn. In 2005 waren dat er 53, in 2006 44 en in 2007 78. 
2) het aantal woningen dat op papier is gesaneerd (de zogenaamde “papieren saneringen”). Dit zijn woningen die al voldoen aan de gestelde 
geluidsnorm. In 2005 waren dat er 8, in 2006 117 en in 2007 82. 
Met het Rijk is afgesproken dat beide prestaties meetellen voor het halen van de doelstelling voor het grotestedenbeleid. 

Uitvoering bodemonderzoeken
Tot en met 2007 zijn 3.000 historische onderzoeken uitgevoerd. Hieruit blijkt dat op 1.000 plekken in de stad een 
bodemonderzoek nodig is. Op niet-planlocaties (dat wil zeggen: buiten de locaties waar vanwege bouwactiviteiten al onderzoek 
wordt gedaan),  zijn in 2007 zo’n 200 bodemonderzoeken afgerond. Op 700 locaties wordt momenteel een bodemonderzoek 
uitgevoerd of voorbereid. In 2007 waren 25 saneringen in uitvoering op niet-planlocaties. Drie saneringen zijn in 2007 afgerond.
De daarbij behorende hoeveelheden gesaneerde grond en grondwater zijn gelijk aan de ramingen. Op 16 locaties lopen 
nazorgprojecten. Nazorg is een wettelijke plicht voor de gemeente. 

Output-kengetallen (GSB)  Realisatie 
2007 

Begroting 
2007 

Realisatie  
2006 

Aantal saneringen: nniet-plan/plangebonden 3/7 4/3 3/nnb 
Aantal onderzoeken:  niet-plan/plangebonden 223/34 250/140 116/nnb 
M2 gesaneerde grond: nniet-plan/plangebonden(x 1.000) 2/24,9 4/2,8 0,68/nnb 
M3 verontreinigde grond: nniet-plan/plangebonden(x 1.000) 3/20,2 6/4 2,1/nnb 
M3 gesaneerd grondwater: nniet-plan/plangebonden(x 1.000) 265/0 20/14 20,15/nnb 
Bodem prestatie-eenheden: nniet-plan/plangebonden(x 1.000) 116/85,5 30/20 15,04/nnb 
Bron: DSB/Bis4all    

Toelichting
Dit zijn de prestatie-waarden van projecten die de gemeente uitvoert (plan- en niet plangebonden saneringen) volgens de afspraken in het 
grotestedenbeleid (GSB-verband) met het Rijk. Omdat bodemsaneringsprojecten vaak lang duren, ligt het zwaartepunt van de prestaties aan het 
einde van de GSB-periode. Het stimuleren van het bedrijfsleven om ook hun prestaties te realiseren verdient de komende periode bijzondere 
aandacht. Op één locatie is heel veel grondwater (250.000 m3) gesaneerd. Dit verklaart voor deze indicator, en ook voor de bodem prestatie-
eenheden, het grote verschil tussen de rekening 2007 enerzijds en rekening 2006 en prognose 2007 anderzijds. 
De feitelijke prestaties lopen bij plangebonden bodemsanering op enkele onderdelen achter bij wat was begroot. Dit komt doordat de prestaties 
bij deze vorm van bodemsanering samenhangen met de lopende/uitgevoerde (bouw-)plannen.  

Eindrapportage van pilot-project Omgevingsvergunning  
Medio 2007 is de eindrapportage van het proefproject Omgevingsvergunning Den Haag opgeleverd. Deze rapportage beschrijft 
hoe de gemeente omgevingsvergunningen kan afgeven. Een implementatieplan laat zien hoe de invoering van de 
omgevingsvergunning per 1 januari 2009 zal plaatsvinden. Dit proces is in 2007 gestart.  

Milieuhandhaving 
Het milieutoezicht is uitgevoerd volgens het vastgestelde Handhavingsuitvoeringsprogramma. Daarnaast is in de wijken 
Regentessebuurt-Valkenboskwartier, Rustenburg-Oostbroek en Laakkwartier-Spoorwijk milieutoezicht gedaan in het project 
Intensivering Handhaving Fysieke Veiligheid en Leefbaarheid.   

Output-kengetal Realisatie 
2007 

Begroting 
2007 

Realisatie 
2006 

Aantal (uitgevoerde) bedrijfscontroles  11.933 1.758 1.750 
Bron: milieuregistratiesystemen DSB    
Aantal controles op veiligheid bij bedrijven 8855 800 700 
Bron:Milieuregistratiesystemen DSB    

Toelichting
Op basis van het Handhavingsuitvoeringsprogramma met gemiddeld ruim 8.000 (in de Wet milieubeheer aangewezen) bedrijven in Den Haag, 
voert de gemeente jaarlijks 1.758 milieucontroles uit, waarvan 800 controles op veiligheid bij bedrijven. Met het HUP voldoet Den Haag aan 
één van de landelijk eisen voor professionele handhavingsorganisaties. De controles op veiligheid betreffen milieucontroles bij bedrijven die 
gevaarlijke stoffen opslaan en daar vaak ook mee werken. Hieronder valt ook de opslag van vuurwerk.  
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Bijdragen aan klimaatdoeleinden en duurzaame energie 

Beperken CO2 —uitstoot
Voor het in kaart brengen van de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) in Den Haag is in 2007 de CO2 monitor gestart. Die geeft 
de CO2 emissie weer vanaf 2006. Het Platform Duurzaam Den Haag onderzoekt momenteel de mogelijkheden om een 
klimaatfonds op te richten. In dit fonds kunnen de gemeente, burgers en bedrijven hun CO2 -emissie compenseren. Compensatie 
vindt plaats in Haagse projecten. In 2007 is een concept plan van aanpak opgesteld om de gemeentelijke organisatie in 2010 
CO2-neutraal te maken. Eind 2007 is begonnen met energiescans van gemeentelijke gebouwen. De energiescans moeten veel 
informatie opleveren over mogelijke energiebesparing.  

Opstellen plaatsingsplan windmolens
Momenteel zijn er twee projecten met windmolens, één voor grote turbines rond de A4/A12 en één voor kleine stedelijke 
windturbines in de stad. In 2007 is het plaatsingsplan windmolens langs de A4 aan de provincie voorgelegd en met partners in 
Haaglanden besproken. Hiermee is de planfase afgerond. Ten behoeve van de besluitvorming over de voorgestelde locaties en 
het wel/niet doorgaan naar een volgende fase richting uitvoering, vindt momenteel een integrale beleidsafweging plaats. Er 
komen circa 40 stedelijke windturbines in Den Haag waarvan er in 2007 11 zijn besteld. De Turby’s die bij de stadsboerderijen 
(12 stuks) komen wekken ieder ongeveer 2500 kWh per jaar op.  

Initiatieven en projecten duurzaamheid
Vanuit het coalitieakkoord MeeDoen was eenmalig € 0,8 miljoen beschikbaar voor initiatieven uit de stad op het gebied van 
duurzaamheid. Voor de besteding is aangesloten bij resultaten en wensen uit zowel de inspraak als de ideeënstorm voor het 
ontwerp Milieu Projecten Plan 2006-2010. Die zijn vertaald in concrete projecten op het gebied van met name klimaat en 
luchtkwaliteit die nog moeten worden gepresenteerd. Mei 2008 zullen de resultaten van de projecten worden gepresenteerd. 

Zeewater Warmtecentrale 
De nieuwbouw in Duindorp zal op een CO2-neutrale wijze warmte ontvangen. Hiervoor wordt warmte uit zeewater gewonnen 
en via een soort stadsverwarmingssysteem gedistribueerd naar de nieuwe woningen. De uitvoering van dit energiesysteem is het 
gevolg van een succesvolle duurzaam bouwen workshop die door Vestia en de gemeente samen is georganiseerd. Vestia voert dit 
project uit, de gemeente Den Haag geeft subsidie.  

Benutten aardwarmte 
De studie naar de haalbaarheid en opzet van een geothermie-project was begin 2007 klaar. In juli 2007 hebben de gemeente Den 
Haag, de energiebedrijven ENECO Energie en EON Benelux en de woningcorporaties Haag Wonen, Staedion en Vestia een 
intentieovereenkomst getekend voor een project met geothermie: het benutten van warmte uit diepere aardlagen. In Den Haag 
Zuid-West zullen 4.000 woningen verwarmd worden met aardwarmte.  

Zonneboilers en -panelen 
Bij de duurzame ontwikkeling van Den Haag Zuidwest staat met name het energieaspect in de nieuwbouw in de belangstelling. 
In het project Rustenburg-Oostbroek moet een marketingstrategie voor duurzaam bouwen eigenaren te prikkelen om vooral ook 
te investeren in woningverbetering voor het verduurzamen van de eigen woning. In 2007 is een wijkanalyse gemaakt en zijn 
berekeningen uitgevoerd voor de bestaande bouw. Op basis hiervan zijn maatregelenpakketten opgesteld die eigenaren 
zelfstandig of in combinatie met andere producten van het servicecentrum kunnen uitvoeren.  

Aan de Otterrade staan enkele galerijflats uit de jaren ’60 van de vorige eeuw. Onderdeel van de renovatie-ingreep is mogelijk 
het plaatsen van hoogrendementsbeglazing. Deze energiebesparende maatregelen zijn door de complexiteit van de 
energie/gezondheidssituatie flink vertraagd. Otterrade is daarmee een goed voorbeeld van de weerbarstige praktijk voor het 
uitvoeren van energiebesparende maatregelen. De uitvoering van maatregelen aan de 212 woningen is (nog) niet gerealiseerd, 
wel is al kennis opgedaan die helpt bij een realistische inschatting van de mogelijkheden voor een energiebesparingsaanpak in de
bestaande bouw. Met name de samenhang tussen energiebesparing en een gezond binnemilieu is in dit project weer bevestigd. 

Stimuleren van milieubewustzijn 

Aanpak binnenmilieu scholen en woningen
In 2007 is een methode ontwikkeld voor het maken van een binnenmilieuprofiel van een school, Dit gebeurt met een 
gezondheidsenquête onder leerkrachten en leerlingen, gecombineerd met technische gegevens van gebouw en installatie. Deze 
methode is via www.denhaag.nl beschikbaar voor alle Haagse scholen en landelijk opgenomen op de website van SenterNovem. 
Een aantal scholen maakt gebruik van de methode en krijgt daarbij ondersteuning van de GGD en de gemeente. 
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Gastec heeft in overleg met de projectgroep Binnenmilieu een methode opgesteld voor risico-inventarisatie van woningen met 
een (afvoerloze) geiser als warmtapwatervoorziening. Deze methode is opgenomen in de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden 
van Tempus energielease (grootste geiserverhuurder in Den Haag). In circa 2000 woningen heeft Tempus energielease deze 
methode gebruikt. Daarmee is inzicht verkregen in de risicosituaties. Wij stimuleren in afzonderlijke renovatieplannen van met 
name corporaties en Verenigingen van Eigenaren in de herstructureringsgebieden dat afvoerloze geisers worden vervangen door 
een tapwatervoorziening die niet schadelijk is voor de gezondheid.  

Ontwikkeling van enkele nieuwe leskisten
Communicatieplannen zijn opgesteld voor de thema’s Luchtkwaliteit (onder anderen invoering milieuzone), Geluid (met name 
geluidskaarten) Den Haag Schoon (afval) en klimaat (CO2-neutrale organisatie). De uitvoering van deze plannen is gestart. Met 
name in het thema Den Haag Schoon doen wij een beroep op goed burgerschap bij bewoners om de leefomgeving schoon te 
houden. Voor scholen zijn enkele nieuwe leskisten ontwikkeld (klimaat, water, natuurbeleving). Voor scholen zijn nieuwe 
producten ontwikkeld: leskisten klimaat en water, natuurbeleving in de woonomgeving. Regelmatig is er vraag, niet alleen 
nationaal maar ook internationaal, naar de ontwikkelde producten en de aanwezige expertise.  

Betere waterkwaliteit 

14 km riool vervangen 
Sinds 2006 gaat het tempo van rioolvervanging jaarlijks omhoog. Daarnaast moet de achterstand in de vervanging van oude 
riolen niet verder oplopen. In 2007 moest 11,8 km vervangen worden, maar door goed samenwerken in 
stadsvernieuwingsprojecten  is dat 14 km geworden.  

Afkoppelvisie opgesteld 
In 2007 is een Afkoppelvisie opgesteld waarin voor de korte en middellange termijn duidelijkheid is geschapen over de ambities 
en mogelijkheden om regenwater apart op te vangen. Dit afkoppelen van regenwater van het gemengde rioolstelsel vermindert 
zowel de vuiluitworp van het rioolstelsel via overstorten als onveilige situaties door rioolwater op straat. Ook is in 2007 een
Afvalwaterakkoord opgesteld waarmee Den Haag en het hoogheemraadschap van Delfland binnen de afvalwaterketen (d.i. het 
gezamenlijk zorgdragen voor de verwerking van regen- en afvalwater) meer kwaliteit willen leveren en doelmatiger werken. De 
Afkoppelvisie en het Afvalwaterakkoord zullen naar verwachting in 2008 worden vastgesteld. 

3 ha verhard oppervlak afgekoppeld 
In de wijk Marlot zou het regenwater op 2 hectare verhard oppervlak worden afgekoppeld maar dat is  3 hectare geworden. 
Daarnaast is in samenwerking met particuliere verenigingen van eigenaren en woningbouwcorporaties een aantal flats 
afgekoppeld nabij de Haagse Beek en in Den Haag Zuidwest. Alle in het gemeentelijke rioleringsplan voorziene 
bergbezinkbassins zijn in gebruik genomen en voor zover bekend hebben alle panden nu een aansluiting op het riool of een 
eigen zuiveringsinrichting. 

Havenbeveiligingsplan opgesteld 
De haven van Scheveningen is een buitengrens voor de EU en het gehele havengebied moet daarom voldoen aan internationale 
veiligheidsvoorschriften. Hiervoor is een Port Security Plan opgesteld. Om te voldoen aan de Havenbeveiligingswet zijn onder 
andere hekken en flexibele afsluitingen (zogenaamde speedgates) geplaatst. Tevens is een Havenbeveiligingsplan opgesteld dat in
november 2007 is goedgekeurd door de minister van V&W en gecertificeerd.  

Bestuurlijk kengetal Eenheid Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Realisatie 
2006

aansluiten ongerioleerde panden 
Bron GRP 

aantal 11 19 9

aantal km te vervangen riolering  
Bron rioolbeheersysteem  

km 14 11,8 7

Toelichting
De hoofddoelen voor 2007, het halen van de basisinspanning en het niet verder laten oplopen van de vervangingsachterstand in de riolering zijn 
ruimschoots bereikt. Er zijn minder ongerioleerde panden  aangesloten dan voorzien doordat een aantal panden in het kader van nieuwbouw is 
gesloopt. Het tempo van afkoppelen is hoger dan gedacht, waardoor voor het bereiken van de basisinspanning geen hectares meer zijn die nog 
afgekoppeld moeten worden. Natuurlijk gaat het afkoppelen onverminderd door om ook waterkwaliteitsdoelstellingen te kunnen halen.
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2. Wat is bereikt? 

Door het meten van de luchtkwaliteit op diverse plekken in Den Haag en het uitvoeren van bodemsaneringen en 
milieucontroles voert de gemeente de wettelijke voorschriften uit. Meer milieueducatie en —communicatie met scholen en 
burgers moet bijdragen aan de bewustwording en gedragsverandering rondom het milieu.  

3. Financiën 
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 (bedragen in duizenden euro’s)

Programma-activiteiten in 2007 Uitkomst 2007 Begroting 2007 Uitkomst 2006 

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Bijdragen aan klimaatdoelen en duurzame 
energie 

15 70   

Dierenbescherming 471 366  630 

Zeehavens 2.935 3.547 3.154 3.761 2.725 2.283

Binnenhavens 276 175 188 95 188 84

Grachten en vaarten 5.251 546 7.308  4.867 178

Waterkering 293 -10 431  1.433 1.039

Milieueducatie (excl. stadsboerderijen) 7.043 457 6.916 330 7.177 383

Riolering en waterzuivering 24.294 24.067  24.811 1.152

Grondwater 197 300  89 1

Milieubeleid en -beheer 3.051 53 2.848 10 2.061 25

Bestrijding geluidshinder 3.934 2.958 1.072  3.678 2.564

Milieuvergunningen 4.214 209 4.038  4.138 83

Bodembescherming en bodemsanering 2.314 426 2.829 613 5.480 4.519

Baten rioolrechten 26.342 25.815  21.667

Subtotaal 54.288 34.703 53.587 30.624 57.277 33.978

Verrekening met reserves 7.522  683  7.521  1.136  2.998  2.512  

Totaal 61.810  35.386  61.108  31.760  60.275  36.490  

Toelichting
Voor het beheer en onderhoud van grachten en vaarten zijn er goede samenwerkingsafspraken gemaakt met het Hoogheemraadschap van
Delfland (herpolderingsconvenant). Deze afspraken leiden tot een grotere doelmatigheid. Deze verbeterde doelmatigheid van de inzet van 
middelen heeft geleid tot een voordeel van € 1,4 mln. 
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Versterken en betere benuttting van de 
economische potentie van Den Haag als 
aantrekkelijke internationale stad 

Verbeteren van de 
marketing en promotie 
van Den Haag 

Meer bezoekers en (verblijfs- 
en zakelijke) toerisme 

Versterking internationale karakter 
van  Den Haag 

Profilering als Stad van recht en 
vrede 

Uitvoering project 
Citymarketing

Opstellen en uitvoeren 
actieplan toerisme 

Versterken acquisitie 
congresmarkt 

Uitvoeren 1e fase 
programma Internationale 
stad 

Ontwikkeling academisch 
cluster tot internationaal recht 

Oprichting World Legal 
Heritage Center 

Permanente expositie Museon

Herzien positionering en 
aansturing van DH 
Marketing&Events 

Vernieuwen 
evenementenbeleid Versterken 

congresfaciliteiten 

Acquisitie en hosting 
internationale instellingen 

Uitvoering Europese agenda

Versterking herkomstlanden en 
stedenbanden 

Expatdesk 

2.3.21 Programma Internationale zaken, Promotie en Communicatie 

Coördinerend portefeuillehouder: G.Ph. Huffnagel / W.J. Deetman

Dit programma moet de economische potentie van Den Haag als aantrekkelijke internationale stad versterken en beter benutten. 
Een versterking en beter benutting uitgedrukt in zowel toeristisch als zakelijk bezoekers. City Marketing zet Den Haag 
internationaal op de kaart.  

1. Hebben we gedaan wat we zouden doen? 

Betere marketing en promotie van Den Haag 

Start programma Citymarketing 
Het programma Citymarketing wil met gericht beleid, investeringen en activiteiten meer aandacht, talent, investeringen, 
bezoekers en evenementen naar Den Haag trekken. In 2007 zijn in het programma Citymarketing de volgende activiteiten 
gerealiseerd:

oprichting van de Adviesraad Citymarketing, met mensen uit het bedrijfsleven, de culturele sector, media, onderwijs en 
semi-overheid; 
diverse succesvolle evenementen waaronder The Hague Festivals, Festival Classique, VN-dag van de Vrede (21 
september) en Beatstad; 
eenheid brengen in communicatie-uitingen onder meer door het gebruik van het beeldmerk van Anton Corbijn;  
de vaststelling van het definitieve ontwerp voor het Citymarketing Centre. Dit zal naar verwachting eind 2008 
operationeel zijn.  
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Aantrekken internationale bedrijven 
Het werven van commerciële ondernemingen is ondergebracht bij de West-Holland Foreign Investment Agency (WFIA). WFIA 
heeft voor Den Haag 21 bedrijven met 206 werknemers na drie jaar (55 werknemers bij de start) binnengehaald. Een belangrijk 
project is het European China Trade Centre (ECTC) dat op het bedrijventerrein Zichtenburg komt. In de Wagenstraat is het 
Chinese hotel WAH Do gevestigd.  

Effect-kengetallen Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Realisatie 
2006

Geprognosticeerde arbeidsplaatsen 464 750 - 
Bron: WFIA 

Toelichting
Het streefcijfer van 750 arbeidsplaatsen is gebaseerd op oude afspraken. Inmiddels heeft het WFIA een aangepaste bestuursstructuur en is de 
methode van resultaatmeting transparanter gemaakt. In de nieuwe resultaatmeting is de taakstelling voor de WFIA gerelateerd aan de 
landelijke acquisitiecijfers van het NFIA, namelijk 15% van het landelijke aantal geacquireerde bedrijven en 20% van het landelijke aantal 
geacquireerde arbeidsplaatsen. Concreet komt dit neer op een regionale taakstelling van 31 bedrijven en 514 medewerkers (werkzaam na drie 
jaar). Het voorlopige resultaat van de WFIA over 2007 bedraagt 34 bedrijven en 464 werknemers na drie jaar. De WFIA heeft het target rond 
arbeidsplaatsen dus net niet gehaald, omdat de door hen geacquireerde bedrijven gemiddeld kleiner zijn dan nationaal.  

Meer bezoekers en (verblijfs- en zakelijke) toeristen 

Opstellen en uitvoeren actieplan toerisme 
In 2007 is het Actieplan Toerisme opgesteld, samengevat in vijftien acties en projecten. Begin 2008 zal het Actieplan worden 
vastgesteld.  

Output-kengetal Realisatie 
2007

Begroting  
2007

Nulmeting 
2005 

Aantal toeristen: 
aantal overnachtingen in Haagse hotels n.n.b 1.100.000 1.061.000 
Bron: CBS 

Toelichting
De realisatiecijfers komen medio 2008 beschikbaar.  

Citycard The Hague - Delft gelanceerd 
In 2007 is de Citycard The Hague - Delft gelanceerd. Den Haag Marketing heeft deze kaart met (financiële) steun van de 
gemeente Den Haag ontwikkeld. De Citycard biedt de bezoekers naast gratis openbaar vervoer ook kortingen bij de meeste 
bezienswaardigheden in Den Haag en Delft.  

Derde voortgangsbericht Hotels 
In oktober 2007 is het derde voortgangsbericht Hotels vastgesteld. Het beleid uit de nota Roomservice (2000-2005) wordt 
voortgezet. De bouw van het Hiltonhotel aan de Zeestraat is in 2007 gestart. 

Den Haag Marketing (& Events) 
Den Haag Marketing & Events heeft in 2007 haar naam veranderd in Den Haag Marketing (DHM),  Den Haag Marketing zorgt 
voor ontwikkeling en uitvoering van de verschillende campagnes voor de hele stad, maar ook specifiek voor Scheveningen, 
Kijkduin en de binnenstad. Voorbeelden van deze campagnes zijn de Shopping Night in de binnenstad en het Kijkduin 
Magazine. Daarnaast heeft de gemeente Den Haag in 2007 diverse projecten ondersteund, waaronder de Gouden Koetsjes, 
Vereniging Avenue Culinaire en The Story of The Hague.  

In 2007 heeft de gemeente Den Haag aanzet gegeven tot een aantal initiatieven, waaronder een hostel in de Keizerstraat en het 
televisieprogramma ‘Mijn tent is Top’ waarvoor een locatie aan de Hooikade is aangewezen. 

Evenementenbeleid 
In 2007 heeft de Adviescommissie Evenementen voor het eerst evenementensubsidie toegekend aan twintig evenementen. De 
CPC - Halve Marathon, de Red Bull Strandrace, Parkpop, Koninginnenach, het Vuurwerkfestival en de combinatie van de 
IJsbaan en het Glazen Huis van 3FM op het Plein zijn enkele voorbeelden van grote publiekstrekkende evenementen uit 2007. 
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Versterken internationale karakter van Den Haag 

Uitvoeren 1e fase programma Internationale stad 
Het ministerie van Economische Zaken heeft in 2007 de eerste projecten geselecteerd voor subsidie vanuit het Pieken in de 
Delta-programma. Dit programma wil de innovatiekracht van de Nederlandse economie vergroten. In 2007 hebben twee Haagse 
projecten subsidie ontvangen, namelijk Secure Haven en het Centrum voor Wederopbouw.  

In 2007 heeft de gemeente Den Haag het beleid voor kenniseconomie en innovatie verder uitgewerkt:  
- Om de Europese economie te hervormen tot een dynamische en concurrerende kenniseconomie is door de Europese raad in 

2000 in Lissabon een strategie ontwikkeld om deze doelstelling in 2010 gerealiseerd te hebben. Den Haag heeft bijgedragen 
aan het vernieuwen van het nationale beleid voor deze ‘Lissabon-agenda’. 

- In het nieuwe Europese subsidieprogramma ‘Kansen voor West’ hebben kenniseconomie en innovatie een prominente plek 
gekregen.  

- In 2007 heeft de gemeente een begin gemaakt met het wijzigen van de betrokkenheid bij de Kennisalliantie Zuid-Holland. 
Den Haag heeft tevens bijgedragen aan het nieuwe beleidsplan van de Kennisalliantie.  

Versterken acquisitie Congresmarkt en versterken congresfaciliteiten 
In het samenwerkingsverband internationale congressen werken Convention Bureau Den Haag Marketing, WFCC, Kamer van 
Koophandel, hotelbedrijven en de gemeente Den Haag samen om met elkaar de ‘congresmarkt’ ondanks de relatief geringe 
capaciteit aan congresruimtes in de stad zoveel mogelijk te bedienen. Om de aantrekkelijkheid van Den Haag als congresstad 
verder te verhogen is er sinds 2007 een stimuleringsfonds voor congresorganisatoren.   

Output-kengetal Realisatie 
2007 

Begroting 
2007 

Nulmeting
2005

Aantal congresdeelnemersdagen n.n.b. 100.000 113.000
Bron: Publicaties Nederlands Congresbureau    

Toelichting
De definitieve cijfers worden medio 2008 pas bekend. 

Stad van recht en vrede 

Hospitality Center/Xpatdesk 
In 2007 heeft het Hospitality Center/Xpatdesk de volgende activiteiten voor buitenlanders in den vreemde (expats) ontplooid: 
• dienstverlening aan de balie in Hospitality Center voor expats; 
• een expatconferentie met sleutelfiguren uit expatwereld; 
• publicatie van het magazine ‘The Hague Impressions’ over gezondheidszorg voor expats; 
• tweemaandelijkse ‘Welcome to The Hague’-programma’s voor nieuwkomers onder expats; 
• een persreis voor internationale journalisten. 

De Xpatbalie wordt steeds vaker bezocht door expats en delegaties van internationale bezoekers en expats, waaronder ook meer 
internationale studenten. Op expatconferentie zijn positieve reacties ontvangen over de Xpatbalie. De persreis heeft diverse 
positieve artikelen opgeleverd in onder andere de Berliner Zeitung, El Pais en Il Tempo. 

Oprichting World Legal Heritage Center 
Het geld voor het oprichten van de Legal Heritage Center is in 2007 gereserveerd. In het centrum komen onder meer de 
archieven van enkele internationale ad-hoc tribunalen en een vredesmuseum. Het centrum wordt in nauw overleg met de VN, 
de betrokken tribunalen en het Rijk gerealiseerd.  

Expositie Museon 
Het Museon en de gemeente hebben een overeenkomst gesloten waardoor in de periode van 2007 - 2017 een ’Rechtzaal’  is 
opengesteld. Deze zaal is in 2007 gerealiseerd met steun van diverse internationale organisaties in Den Haag. De 
kennisoverdracht en draagvlakvergroting van recht, vrede en veiligheid naar scholieren en jongeren uit stad, regio en land staat
hierbij centraal.  

Acquisitie en relatiebeheer internationale organisaties/NGO’s
De werving van internationale organisaties en niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) is van groot belang voor de positie van
Den Haag als internationale stad van recht, vrede en veiligheid. Het concept van het kantoorverzamelgebouw voor ngo’s aan de 
Laan van Meerdervoort 70 is goed aangeslagen. Verdere uitbreidingsmogelijkheden worden onderzocht.  
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Ontwikkeling academisch cluster tot internationaal recht 
In samenwerking met verschillende ministeries en instellingen is onder meer een centrum voor veiligheidsstudies opgericht, een 
haalbaarheidsonderzoek gedaan naar University College en zijn subsidies aangevraagd in het kader van het landelijke 
innovatieprogramma Pieken in de Delta van het ministerie van Economische Zaken voor Secure Haven en een Peace 
Reconstruction Center. Secure Haven is een groot onderzoeksproject met als doel het maken van een ontwerp voor een 
publieksviendelijke en gelijk ook veilige internationale zone. Het Peace Reconstruction Centre is een marktverkenning naar de 
kansen van een wederopbouw-instituut in Den Haag. De samenwerking tussen de Leidse Universiteit/Haagse campus, TU Delft 
en TNO is verder vastgelegd. De cluster recht, vrede en veiligheid is een nieuw, opkomend kennisgebied. In overleg met de 
verschillende betrokken ministeries wordt bezien hoe dit kennis- en opleidingsspoor verder kan worden versterkt.  

De Europese agenda 
In het werkprogramma van de grote vier steden heeft Den Haag vier belangrijke thema’s:  
• Werk, inkomen en innovatie 
• Ruimtelijke ontwikkeling, in samenhang met milieu en mobiliteit 
• Jeugd 
• Burgerschap en Integratie 

In G-4 verband heeft Den Haag dit jaar zijn positie in Brussel aanzienlijk versterkt door samen met Eurocities en de CEMR het 
House of Cities, Municipalities en Regions te stichten. In dit pand zijn naast de G-4, Eurocities en de CEMR inmiddels de 
vertegenwoordigingen van dertien andere Europese steden en circa 25 nationale verenigingen van steden en regio’s gevestigd, 
waaronder de Vereniging Nederlandse Gemeenten. 

Versterking herkomstlanden en stedenbanden 
De gemeente heeft in 2007 de samenwerking met de partnersteden Warschau (Polen) en Juigalpa (Nicaragua) voortgezet. De 
samenwerkingsovereenkomst met Suriname is in 2007 geëvalueerd en een nieuwe overeenkomst is ondertekend. Er zijn in die 
overeenkomst vier aandachtsgebieden afgesproken:  
• Beleid voor mensen met beperkingen; 
• Economie, arbeidsmarkt, handel en visserij; 
• Good governance (Goed bestuur); 
• Milieu en groen in het kader van stadsverfraaiing. 
Het Centrum voor Internationale Samenwerking (COS) heeft het draagvlak voor internationale samenwerking in de stad verder 
versterkt.

2. Wat is bereikt? 

Den Haag is op weg met het versterken en de betere benutting van de economische potentie van Den Haag als aantrekkelijke 
internationale stad. De marketing van Den Haag is beter geworden en er zijn meer bezoekers/toeristen. 

3. Financiën 
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Output-kengetal (GSB) Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Realisatie 
2006

Nulmeting  
2005

Groei internationaal toerisme 6,8% 6,8% 4,8% 0 
Bron: CBS 
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(bedragen in duizenden euro’s)

Programma-activiteiten in 2007 Uitkomst 2007 Begroting 2007 Uitkomst 2006 

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Bestuursondersteuning college van burgemeester en 
wethouders (CIIO) 

29.353 4.000 30.776 3.549 5.706 615

Verbetering van de marketing en promotie van Den 
Haag 

10.307 1.661 3.250  

Meer bezoekers en (verblijfs- en zakelijk) toerisme 4.699  

Versterking internationale karakter van Den Haag 2.571 350 4.534  

Bureau Internationale Zaken 4.135 321 4.409 199 4.325 1.229

Subtotaal 46.366 6.332 47.668 3.748 10.031 1.844

Verrekening met reserves 37.620  10.967  37.868  14.990  9.565  610  

Totaal 83.986  17.299  85.536  18.738  20.408  2.469  
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2.3.22 Programma Financiën 

Coördinerend portefeuillehouder: mw. J. Klijnsma

Den Haag kent al langere tijd een gezonde financiële huishouding. Een sterke financiële positie is nodig om de ambities uit dit
beleidsakkoord MeeDoen uit te kunnen voeren. In dit programma staat het grootste deel van de dekkingsmiddelen van de 
gemeente. De gemeente bouwt steeds aan een betere weerstandscapaciteit om ambities te realiseren en de tegenvallers op te 
vangen. Hiervoor blijft de algemene reserve op peil om de normale financiële risico’s, die de gemeente loopt in de uitvoering 
van al haar taken, op te kunnen vangen. De Reserve Grondbedrijf wordt op peil gebracht in de komende jaren. 

1. Hebben we gedaan wat we zouden doen? 

Optimaliseren van de inkomsten 

€ 2,8 miljard inkomsten voor Den Haag    
De gemeente Den Haag had in 2007 ongeveer € 2,8 miljard euro te besteden. Het grootste deel ontvangt de gemeente van het 
Rijk. Ook Europa draagt een steentje bij. Inwoners van de stad dragen bij door het betalen van belastingen, retributies en 
heffingen. Bijvoorbeeld de Onroerende Zaakbelasting (OZB), riool- en afvalstoffenheffing. Andere inkomsten zijn de 
gebruikersbijdragen voor allerlei voorzieningen van burgerzaken tot zwembaden. De inkomsten van de gemeente worden 
uitgebreid toegelicht in hoofdstuk vijf, het Financieel verslag.  

Algemene uitkering gemeentefonds 
De gemeente maakt op basis van de circulaires van het Rijk inschattingen over de verwachte uitkering uit het gemeentefonds. 
Het gemeentefonds groeit mee met de rijksuitgaven. In 2007 was oorspronkelijk (in de ontwerpbegroting 2007) begroot € 674 
miljoen uit het gemeentefonds te ontvangen. Een aantal positieve ontwikkelingen in het jaar 2007 heeft geleid tot een hogere 
algemene uitkering van per saldo € 32 miljoen. Hiervan is € 35 miljoen voordeel verantwoord in 2007. Het nadeel van per saldo 
€ 3 miljoen wordt verklaard door de volgende ontwikkelingen. 
Het Bestuurlijk akkoord in 2006 tussen het Rijk en de VNG heeft voor het jaar 2007 een voordeel opgeleverd van € 10 miljoen. 
Meevallers in Haagse aantallen en de uitkeringsfactor en nabetalingen uit het verleden leidt tot een voordeel van € 4,1 miljoen. 
Onderdeel hiervan is een toevoeging aan het gemeentefonds van € 1,08 miljoen ten behoeve van de mantelondersteuning. 
Daartegenover staat een nadeel van € 12 miljoen door een lager ontvangen accres vanwege lagere rijksuitgaven. Verder keerde 
het Rijk de behoedzaamheidsreserve niet uit, die bij de gemeente was begroot voor € 5 miljoen. De algemene uitkering komt 
eind 2007 uit op ruim € 707 miljoen. 

 Een stad met een gezonde financiële 
huishouding 

Optimaliseren van de inkomsten Zorgdragen voor voldoende  
weerstandscapaciteit 

Raming van de algemene 
uitkering uit Gemeentefonds

Verwerven van inkomsten uit 
de OZB en precario-, honden 
en toeristenbelasting 

Algemene reserve blijft op 
peil 

Reserve Grondbedrijf op peil 
brengen 

Inkomsten uit rente en 
deelnemingen 

Inzicht geven in de  besteding van de 
middelen en geleverde prestaties 

Gemeentebegroting 

Jaarrekening en jaarverslag
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Voordelig financieringsresultaat 
De uitvoering van de publieke treasurytaken geschiedt binnen de kaders van de Wet Fido; de gemeente leent geld om betalingen 
te verrichten of zet overtollige middelen uit op de geldmarkt om rentevoordelen te behalen. Den Haag heeft in 2007 een 
voordelig financieringsresultaat van ruim € 66 miljoen. Dit wordt verklaard door: de herstructurering van de lening bij de HTM 
heeft geleid tot minder risico en daarmee tot vrijval van voorziening leningen en garanties van € 33 miljoen. De herstructurering 
van langlopende leningen leverde inkomsten op van circa € 22 miljoen. Verder is een positief resultaat geboekt op de 
kasgeldfinanciering. Een uitgebreide toelichting staat in de paragraaf Financiering. 

Dividendopbrengst 
Den Haag heeft ruim € 28 miljoen meer aan dividend ontvangen dan begroot. Door een hoger resultaat van Eneco is in 2007 
een hoger dividend ontvangen van € 12,9 miljoen. Verder is van Woningbeheer € 4,525 miljoen aan dividend ontvangen in 
verband met de afrekening over de jaren 2002 en 2003. Ook heeft BNG besloten extra dividend uit te keren. Den Haag heeft 
hierdoor € 10,8 miljoen meer verantwoord in de jaarrekening dan begroot. Zie de paragraaf Verbonden partijen voor meer 
toelichting. 

Tarieven OZB 
In 2007 is het OZB-tarief voor woningen (eigenaren) met 10% verlaagd. Bij de berekening van dit tarief is uitgegaan van een 
budgettair neutrale herwaardering. De OZB-heffing voor gebruikers is in 2006 afgeschaft. De tarieven voor de niet-woningen 
(eigenaren- en gebruikersbelasting) zijn in 2007 op een gelijk niveau gebleven. In paragraaf Lokale heffingen is hierop een 
uitgebreide toelichting te vinden.

Tarieven afvalstoffenheffing en rioolrecht 
In 2007 zijn de tarieven van de afvalstoffenheffing met 9,85% gestegen. De tarieven van het rioolrecht zijn in 2007 met 19,6% 
gestegen. De tarieven zijn vastgesteld op basis van het uitgangspunt van 100%  kostendekkendheid. Hierbij is uitgegaan van de 
op het moment van vaststelling beschikbare informatie over de toegerekende kosten.  

Effect-indicator 2007 2006 2005 2004 2003 
Woonlasten (gemiddeld voor een meerpersoonshuishouden)
Bron: Belastingoverzicht grote gemeenten COELO

€ 539 € 510 € 625 € 543 € 530 

Toelichting
De woonlasten worden toegelicht in de paragraaf Lokale heffingen. 

Overige tarieven 
De tarieven voor de honden- en de toeristenbelasting zijn in 2007 ongewijzigd gebleven. 

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
In 2007 zijn ongeveer 25.000  kwijtscheldingsverzoeken toegewezen. Vorig jaar was het aantal ongeveer 28.000. Door het 
gecombineerde aanslagbiljet voor de OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht eigenaren blijft het aantal kwijtscheldingstoewijzingen 
hoog.  

Zorgdragen voor voldoende weerstandscapaciteit 

Algemene reserve op niveau 
De paragraaf Weerstandsvermogen bevat een opbouw en toelichting van de weerstandscapaciteit van de gemeente en de 
ontwikkeling van de algemene reserve. Met ingang van 2007 wordt deze reserve jaarlijks geïndexeerd met het percentage van 
prijsinflatie. De ontwikkeling van de reserve Grondbedrijf wordt toegelicht in de paragraaf Grondbeleid. 

Inzicht geven in de besteding van de middelen en geleverde prestaties 

Begroting en rekening 
De gemeentelijke begroting en jaarstukken moeten overzichtelijk en helder zijn. Dit betekent dat duidelijk wordt gemaakt welke 
doelen en resultaten behaald moeten worden, en hoeveel geld daarmee is gemoeid. Hoofdstukken uit de begroting zijn 
verbonden aan portefeuilles of onderdelen ervan en ieder hoofdstuk bevat tenminste de belangrijkste inhoudelijke speerpunten 
voor dat beleidsterrein in de komende jaren.  
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3. Financiën 
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Programma-activiteiten in 2007 Uitkomst 2007 Begroting 2007 Uitkomst 2006 

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Bestuursondersteuning college van burgemeester en 
wethouders (CF) 

8.047 5.495 10.901 5.720 5.373 1.269

Gemeentebrede onderzoeken en ondersteuning 298 343 418 337 448 262

Optimaliseren van de inkomsten 511 751 592 777 

Inzicht geven in de besteding van de middelen en 
geleverde prestaties 

15.897 1.000 680  

Nutsbedrijven 1.193 28.289 1.193 28.289 1.342 27.500

Rente woningbouwverenigingen 60 57 20 22.340

Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 2.873 17.364 2.870 14.096 5.886 7.995

Beleggingen 1.598 78.317 677 74.129 1.024 17.730

Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 
jaar 

56.933 141.788 56.737 137.460 101.249 119.829

Algemene Uitkering Gemeentefonds 706.525 709.444 639.528

Post Onvoorzien 5.300  

Nog te verdelen middelen 1.597 203  9.836

Reclame-opbrengsten 2.087 2.230 2.067 2.057 277 1.883

Uitvoering Wet WOZ 4.919 2.244 4.073 2.108 5.473 2.044

Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers 42 20.045 20.674 87 20.087

Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren 49 59.238 58.411 359 62.424

Baten toeristenbelasting 4.725 3.916 4.529

Baten hondenbelasting 55 1.467 35 1.669 54 1.519

Baten precariobelasting 16.255 16.115 15.220

Lasten heffing en invordering gemeentelijke 
belastingen

7.413 1.751 7.564 1.428 8.048 2.120

Overige activiteiten gemeentelijke belastingen 436 502 67 67 63 399

Interne/externe leveringen (BSD) 897 898 846 846 1.229 971

Interne/externe leveringen (OCW) 16.641 11.730 17.265 11.343 13.535 12.177

Interne/externe leveringen (DSB) 6.160 1.103 6.427 486 5.496 533

Interne/externe leveringen (FAD) 5.823 7.050 6.317 6.793 6.364 7.350

Interne/externe leveringen (GAD) 3.981 4.201 3.915 3.924 3.791 3.610

Interne/externe leveringen (GBD) 98.006 97.882 97.107 97.370 86.700 86.973

Subtotaal 235.456 1.211.253 225.254 1.197.516 256.654 1.058.292

Verrekening met reserves 192.195  189.936  185.266  185.798  149.691  150.655  

Totaal 427.651  1.401.189  410.520  1.383.314  424.153  1.220.172  

Toelichting
De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2007 zijn de volgende: in 2007 is aan apparaatslasten inclusief externe inhuur � 92,7 
mln uitgegeven en is dekking gerealiseerd van � 84 mln. Dit levert een dekkingstekort op van � 8,6 mln. Voor een bedrag van € 2,64 mln 
wordt het tekort toegerekend aan de Reserve Grondbedrijf. Daar staat een financieringsresultaat van € 7,2 mln tegenover. Er is € 5,3 mln meer 
rente ontvangen door een hogere kasgeldpositie en de extra uitgifte van omslagrenteleningen. De wijziging in de waarderingsgrondslag van 
Fonds Uiver levert een voordeel op van € 2,8 miljoen. Ook is er een nadelige ontwikkeling door een dotatie van € 1 miljoen aan de 
voorziening gegarandeerde geldlening vanwege een verstrekte garantie aan de HTM.  
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3 Bedrijfsvoering

3.1 Personeelsbeleid

Coördinerend portefeuillehouder: G.Ph. Huffnagel 

De gemeente wil voortdurend beschikken over goed, klantgericht en duurzaam inzetbaar, personeel. Daarvoor zijn goed 
werkgeverschap en motiverend management de belangrijkste pijlers en is een efficiënte en strategisch hoogwaardige p&o-
bedrijfsvoering fundamenteel. De beleidsactiviteiten worden daarom geordend op de onderwerpen personeel, werkgeverschap, 
management en p&o-bedrijfsvoering. Elk jaar worden een of twee thema’s aangegeven waar de centrale aandacht naar uitgaat. In 
2007 waren dat "efficiency in het personeelsbeheer" en de "nieuwe aanpak ziekteverzuim". De thema’s voor 2008 worden 
“vernieuwing arbeidsmarktcommunicatie” en “vergroting medewerkersbetrokkenheid”. In 2007 werd op de onderstaande 
deelterreinen het volgende bereikt. 

Goed personeel
De gemeente wil zich handhaven in de top drie van meest klantgerichte gemeenten. Daarom is in 2007 de basis gelegd voor een 
nieuw programma voor excellente dienstverlening. Via de Haagse School, De Winkel en het Haags Loopbaancentrum en vele 
activiteiten binnen de diensten, wordt in de medewerkers geïnvesteerd in hun gezondheid, competenties, ontwikkeling en 
mobiliteit. Succesvolle nieuwe initiatieven hierin zijn de klussenmarkt waar leidinggevenden projecten en klussen intern kunnen
aanbesteden en de gemeentelijke headhunter voor het zoveel mogelijk met eigen personeel bemensen van functies in de schalen 
13 — 15. “Ziekte overkomt je, over verzuim overleg je” was het motto voor de nieuwe aanpak ziekteverzuim. Door 
leidinggevenden op grote schaal te trainen op het voeren van verzuimgesprekken met medewerkers heeft de verzuimdaling 
significant doorgezet. Hierdoor is een belangrijk aandeel geleverd in de bezuinigingstaakstelling. 

Goed werkgeverschap 

- Arbeidsvoorwaardenbeleid
De gemeente volgt de landelijke CAO van de sector gemeenten. De totstandkoming ervan verliep in 2007 moeizaam door 
ingewikkelde dossiers in het bijzonder over het functioneel leeftijdsontslag. Voor het harmoniseren van de Haagse 
arbeidsvoorwaarden met die van de sector gemeenten is ook in 2007 intensief aandacht besteed aan de regelgeving in het zg. 
Stofkamproject. De doorvertaling van de Cao-afspraken en de wetswijzigingen in de gemeentelijke arbeidsvoorwaarden hadden 
daarbij prioriteit. Dit project is medio 2008 gereed. Dan zullen alle soms uiterst specifieke regelingen opgeschoond en actueel
zijn.
- Diversiteit
Het diversiteitsbeleid voor 2006-2010 is erop gericht het personeelsbestand een afspiegeling te laten zijn van de beroepsbevolking 
in de Haagse regio wat betreft aantallen vrouwen, allochtonen en gehandicapten. Voor de periode 2006 — 2008 zijn nieuwe 
streefcijfers vastgesteld. Er is in 2007 extra aandacht besteed aan vergroting van de diversiteit in de ambtelijke top en in de
hogere functies van de gemeente. In de selectie voor topfuncties heeft dit tot positieve resultaten geleid voor wat betreft het
aandeel vrouwen.

Motiverend Leiderschap  
De bestaande instrumenten en programma’s voor loopbaanontwikkeling en leiderschap zijn gecontinueerd. Deze betroffen een 
nieuw traineeprogramma, de leergangen Haagse Vaardigheden, Leiderschap & Medewerkers en Leiderschap & Inspiratie, de 
opleidingen die de Haagse School aanbiedt alsook de G-4 mastersopleiding Metropool.  

P&O-bedrijfsvoering 
Een shared service salarisadministratie is in volledig gerealiseerd. Met ingang van 1 januari 2008 is de reorganisatie afgerond en 
is de nieuwe productgroep HR-Services bij het Interne Dienstencentrum van start gegaan. De gemeente beschikt met ingang van 
1 januari 2008 ook over een nieuw personeelsinformatie- en salarissysteem, dat geheel past binnen de gemeentelijke ICT-
architectuur. Langs deze wegen worden zowel kwaliteitsverbetering als besparing in de bedrijfsvoering gerealiseerd. 
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Output-kengetallen Realisatie 
2007

Realisatie 
2006

Nulmeting 
2005

% ziekteverzuim (excl. Langer dan 1 jaar) 4.8 5.3 6.5
Bron: interne registratie Bestuursdienst/POI 
% allochtonen in gemeentelijk personeel 18.1 18.2 17.9
Elementaire beroepen 1 t/m 3 
Lagere beroepen 4 t/m 6 
Middelbare beroepen 7 t/m 8 
Hogere beroepen 9 t/m 13 
Topfuncties 14 + 

38.9
24.0
18.7
10.1
3,1

39.6
24.6
18.6
8.6

3

32
22
17
8
2

Bron: Sociaal Jaarverslag 
% vrouwen in gemeentelijk personeel 42.0 42.2 42
Elementaire beroepen 1 t/m 3 
Lagere beroepen 4 t/m 6 
Middelbare beroepen 7 t/m 8 
Hogere beroepen 9 t/m 13 
Topfuncties 14 + 

16.0
43.9
52.6
38.4
21.2

33.4
41.7
52.7
37.7
17.9

33
46
50
36
15

Bron: Sociaal Jaarverslag    
Toelichting
• ziekteverzuim: De gemeente heeft de doelstelling voor 2008 (5,15%) met een percentage van 4,8% reeds in 2007 gehaald. 
• % allochtonen en vrouwen in gemeentelijk personeel: de gemeente Den Haag streeft ernaar het personeelsbestand een afspiegeling te 

laten zijn van de beroepsbevolking van de stad Den Haag. De doelen voor de komende jaren zijn vastgelegd in de notitie “streefcijfers
diversiteit Den Haag” en in MeeDoen.   

• Het totale aandeel allochtonen is gestabiliseerd. In de hogere functies is er een lichte stijging van het aandeel allochtonen (van 9,1 % naar 
10,1%). De doelstelling voor 2008 is hiermee bereikt. 

• In de top van het personeelsbestand doen zich rond vrouwen positieve ontwikkelingen voor. Het aandeel vrouwen in de top is 2007 sterk 
toegenomen. Het aandeel vrouwen in hogere functies is verder gestegen naar 38,4%.  

Personeel van derden 
In 2003 is voor het eerst alle personeel van derden in beeld gebracht, dus ook de personeelskosten die gemaakt worden in vaste 
uitbestedingsituaties en projecten. Diensten gaven volgens eigen opgave in 2007 aan ‘werk door derden’ ongeveer € 85.7 miljoen 
uit. In 2006 was dat € 64,6 miljoen. Het betreft een stijging van 32,6%. Opvallend in de onderstaande grafiek is de onderdelen 
‘uitzendarbeid’ en ‘advies, onderzoek en ondersteuning’ sterk uitdijen. De diensten met de grootste mutaties geven de volgende 
verklaring:

• dso: extra inhuur externen i.v.m. capaciteitgebrek en/of benodigde specifieke expertise en/of het incidentele karakter 
van het project. Het gaat hierbij onder andere om Stadsdeelkantoor Leyweg, conversies Eos, heroriëntatie financiële 
functie, communicatieadviseurs en projectmanagement Den Haag. Een deel van de inhuur was een voorloper op 
formatie-uitbreidingen.  

• ocw: deze dienst treedt op als ‘eigenaar’ voor de ontwikkeling van de shared service automatisering (ssa); externe kosten 
hierbij worden verantwoord bij ocw. Voorts zijn in het afgelopen jaar externen ingehuurd voor de verdere herinrichting 
van Eos en een reorganisatie binnen de sector vg&z (met name interimmanagement). 

• bsd: ook bij deze dienst vindt de stijging haar oorzaak in een aantal grote projecten binnen de dienst waar externe 
capaciteit noodzakelijk was: Pegasus (concernbreed), Eos (2de trance) en het digitaliseren van de personeelsdossiers. En 
voorts was er sprake van tijdelijk inhuur ter opvulling van enkele vitale formatieplaatsen. 

• brw: het gaat hier voornamelijk om tijdelijk inhuur bij diverse ondersteunende onderdelen 
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De volgende figuur geeft de verdeling over de verschillende categorieën van personeel van derden weer. 
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Figuur 6.7 Verdeling personeel van derden

Voor verder informatie over deze uitgaven per dienst wordt verwezen naar bijlagen de betreffende dienstjaarrekeningen. 
Een overzicht van personele sterkte en personeelslasten is als bijlage 5 opgenomen in dit jaarverslag.  

3.2 Organisatiebeleid

Op basis van de nota ‘De stad Delen’ is een sector deconcentratie gevormd binnen de Bestuursdienst onder leiding van een 
projectdirecteur. Deze heeft in 2007 een actieve rol gespeeld bij de aanstelling van acht stadsdeeldirecteuren en, in samenspraak
met de diensten, bij de overdracht van taken en budgetten naar de stadsdelen.  
Met de vaststelling van het Beleidskader voor de vorming van shared services heeft het college de richting aangegeven voor de 
bundeling van interne dienstverlening in het IDC. Met ingang van 1 januari 2008 is het IDC als een gemeentelijk bedrijf van 
start gegaan. De Facilitaire Dienst (FAD) is in zijn geheel in het IDC opgegaan. Vanuit de diensten zijn met het project Centrum
voor Arbeidsvoorwaarden en SalarisAdministratie (CASA) de salarisadministraties en de uitvoering van personeelsbeheerstaken 
binnen het IDC bijeengebracht. De automatiseringstaken volgen met ingang van 1 juli 2008 door middel van het project Shared 
Service Automatisering (SSA). 

De Dienst Stadsbeheer (DSB) heeft een sturingsmodel waar directeuren geen leiding geven aan een vast omschreven organisatie-
eenheid, maar waar alle directeuren gezamenlijk de organisatie aansturen. De werkzaamheden worden op basis van portefeuilles 
verdeeld die in de loop van de tijd kunnen worden aangepast. Ook bij de diensten Sociale Zaken (SZW) en Stedelijke 
Ontwikkeling (DSO) is een ontwikkeling in deze richting ingezet. Bij DSO zijn aan de sectordirecteuren nu algemene 
verantwoordelijkheden toegekend buiten hun eigen directe werkterrein. Ook ligt er een grotere nadruk op geïntegreerd werken. 
Begin 2007 is bij de dienst SZW een reorganisatie ingezet die naar verwachting medio 2009 volledig afgerond is. Per 1 februari 
2008 is daarin een belangrijke stap gezet met de vorming van de nieuwe organisatieonderdelen Werkbeurs en StartBaan. Dat 
moment is aangegrepen om het bestaande sectorenmodel (Bijstand, Werken en Integratie & Hulpverlening) van de dienst SZW 
op te heffen en de drie directeuren ieder verantwoordelijkheid te geven voor een verzameling producten.  

De dienst Primair Openbaar Onderwijs (POO) maakt per 1-1-2008 geen onderdeel meer uit van de gemeente Den Haag.  
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3.3 Informatiebeleid

Coördinerend portefeuillehouder: G.Ph. Huffnagel 

PROGRAMMA BESTUUR/COLLEGE 

Excellente Dienstverlening
In de ontwikkeling van dienstverlening voor bewoners, bezoekers en bedrijven stellen we de klant centraal. Dat betekent dat de 
klant zelf mag kiezen via welk communicatiekanaal hij of zij in contact wil treden met de gemeente: via het internet, de telefoon 
of de balie. Om de samenhang tussen de verschillende communicatiekanalen mogelijk te maken hebben we in 2007 verder 
doorgebouwd aan een concernbrede infrastructuur voor digitale dienstverlening. Digitale informatievoorziening en digitale 
dienstverlening zijn de sleutel tot excellente (meerkanaals) dienstverlening.   

Deze investeringen leiden tot succes: Eind 2007 is Den Haag uitgeroepen tot de beste gemeentelijke dienstverlener van 
Nederland in de benchmark van het ministerie van BZK. Op basis van een top 30-vergelijking van gemeentelijke producten voor 
inwoners en bedrijven heeft de gemeente Den Haag de hoogste score waar het gaat om digitale informatievoorziening én 
digitale dienstverlening. Een greep uit de vele ICT-projecten die gemeentebreed in 2007 zijn gerealiseerd: 

• Op het Sportportaal van Residentie.net is een ‘standen en uitslagen applicatie’ geïmplementeerd. Dit is een systeem 
waarbij vrijwilligers de uitslagen eenvoudig en met veel tijdswinst on-line kunnen zetten; 

• De dienst OCW heeft het subsidievolgsysteem ‘ABBA’ geïntroduceerd. Instelling en inwoners kunnen de voortgang van 
subsidies via het internet monitoren; 

• De Belastingdienst heeft een meertalige internetkassa geïntroduceerd die het mogelijk maakt voor toeristen en voor 
inwoners om parkeerboetes te betalen via het internet; 

• Dienst SZW heeft het ‘Het Digitaal Klant Dossier’ geïntroduceerd, waarmee inwoners inzage kunnen krijgen in de 
dienstverlening voor re-integratie en inkomen. Klanten hoeven maar eenmaal hun gegevens op te geven; 

• Dienst Stadsbeheer heeft voor meldingen van defecte straatverlichting een digitale kaart geïntroduceerd. Met enkele 
muisklikken is een defect zo gemeld bij de gemeente; 

• In het Atrium van het Stadhuis en de gehele Centrale Bibliotheek is sinds maart 2007 gratis wireless internet 
beschikbaar voor bezoekers met een laptop en wifi-antenne; 

• Voor een verhuizing binnen de stad is op basis van webservices een volledig geautomatiseerd systeem gereedgekomen 
die het doorgeven van een verhuizing eenvoudiger maakt. 

In 2007 is het programma NieuwDenHaag.nl gestart om te komen tot één stadsportal waarin alle Haagse informatie 
overzichtelijk wordt gebundeld. In de eerste fase van het stadsportal gaan de bestaande omgevingen op van DenHaag.nl, 
Residentie.net, DenHaag.com en DenHaagWoonstad.nl en DenHaagMarketing.nl. Op het stadsportal zal op termijn niet alleen 
gemeentelijke informatie wordt aangeboden, maar ook informatie van en voor de bewoners, bezoekers en bedrijven. In 2007 
won Residentie.net de Webwijzer Award, deze successen worden voortgezet in het nieuwe stadsportal. 

PROGRAMMA CULTUUR EN MEDIA 

Media 
In 2007 is, zoals toegezegd, het Haagse Mediabeleid op de schop genomen. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe en vooral ook 
eigentijdse medianota: Lokaal Verbinden. Uitgaande van een nieuwe definitie van het begrip media, waarbij de inzet van ICT 
lokaal ook voor ongekende communicatiemogelijkheden zorgt, heeft de gemeente vernieuwend multimediaal mediabeleid 
ontwikkeld waarmee bewoners, bedrijven en bezoekers, instellingen en organisaties eigen vormen van wijkmedia en 
wijkcommunicatie kunnen maken en gebruiken. 
Op basis van de medianota investeert Den Haag nu in de ontwikkeling van moderne digitale broedplaatsen waar Hagenaars 
terecht kunnen om eigen communicatie en wijkgerichte media te ontwikkelen. Daarnaast versterkt de gemeente nu de Stichting 
Stadsomroep Den Haag (SODH) als lokale, publieke zendmachtiginghouder en omroeporganisatie. Zij hebben een belangrijke 
nieuwe rol gekregen in het beheren van een open communicatieplatform, het Omroepportaal als onderdeel van ResidentieNet. 
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PROGRAMMA FINANCIËN  

Bedrijfsvoeringssystemen 
Begin 2008 is bij alle gemeentelijke diensten, op één na, EOS ingevoerd. In 2007 is hard gewerkt aan voorbereidingen voor 
implementatie en de implementatie zelf. Naast het EOS systeem is in 2007 veel werk verzet voor de implementatie van het 
nieuwe personeels en salarisadministratiesysteem Pegasus. Dit in combinatie met het bundelen van de gedecentraliseerde 
personeels- en salarisadministraties bij de diensten tot een centrale Human resource service afdeling (HRS). 

3.4 Juridische zaken 

Coördinerende portefeuillehouders: W.J. Deetman en R.S. Baldewsingh 

Met het oog op rechtmatigheid, klantgerichtheid en risicobeheersing blijft de gemeente werken aan haar juridische kwaliteit. 
Daarnaast wordt rekening gehouden met externe ontwikkelingen, met name in de Europese en/of nationale regelgeving, hebben 
gevolgen voor de gemeente. In 2007 kregen de volgende onderwerpen extra aandacht. 
• Inschakeling juiste juridische expertise. Hiervoor zijn heldere kaders ontwikkeld die ervoor moeten zorgen dat in 

belangrijke projecten op het juiste moment de juiste juridische expertise wordt ingeschakeld. 
• Uitvoeringstoets op gemeentelijke regelgeving, Deze is vastgesteld en zorgt er voor dat nieuwe regelgeving effectief is en 

tegelijkertijd zo weinig mogelijk belastend voor de burger. 
• Gemeentebrede aanpak van contractbeheer. Hiertoe is een aanzet gemaakt. 
• De kwaliteit van de gemeentelijke vertegenwoordiging in rechtsgedingen is onderzocht. Deze is onderzocht en bleek over 

het algemeen goed. Om de kwaliteit op niveau te houden en zelfs te verbeteren is gestart met trainingen “pleiten voor 
rechterlijke instanties”, waar inmiddels enkele tientallen gemeentelijke procesvertegenwoordigers aan hebben meegedaan. 

• Het Europese recht. Dit vraagt voortdurend aandacht. Het gaat daarbij om aanbestedingsrecht, staatssteunregels, 
mededingingsrecht en de regels over de vier vrijheden. Opvallende activiteiten van het Europaproofproject in 2007 hadden 
betrekking op de komst van de dienstenrichtlijn en de nieuwe aanbestedingsregelgeving. 

• Landelijke wetgeving met grote gevolgen voor de gemeente. Het betrof de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig 
beslissen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Aan de implementatie is, vooruitlopend op de inwerkingtreding 
ervan, ruim aandacht besteed. 

Bezwaar en beroep (bestuursrechtelijk) 
Er is een verdere verkorting van de doorlooptijd van bezwaarschriften gerealiseerd. In 2007 lag het percentage binnen de 
wettelijke termijn afgedane bezwaarschriften bij belastingzaken lag 100%, in sociale zekerheidskwesties op 94,5%, en bij de 
overige zaken op 76%. De voor 2007 geformuleerde doelstelling is daarmee gehaald. Het burgerjaarverslag en het periodiek 
verslag van de Adviescommissie bezwaarschriften gaan hier verder op in. 

Onderstaande tabel geeft inzicht in aantallen primaire besluiten en de percentages gegronde bezwaar- en beroepschriften. De 
tabel geeft de totaalcijfers 2007 en een vergelijking met 2005 en 2006. 

2007 2006 2005 
A. Primaire besluiten (exclusief DBZ) 911.838 876.292 832.811 
B. Ingediende bezwaarschriften (% van A) 35.625 (3,9%) 35.175 (4,0 %) 50.495 (6,0 %) 
C. Herzien na bezwaar (% van B) 20.802 (58,4%) 20.249 (57,6 %) 23.667 (46,9 %) 
D. Beroepszaken 1637 1.617 1.384 
E. Gegrond in beroep (% van D) 264 (16,2%) 414 (25,6%) 198 (14,3 %) 
F. Hoger beroepzaken 240 137 141 
G. Gegrond in hoger beroep (% van F) 44 (18,3%) 39 (28,4%) 33 (23,4 %) 

Het aantal primaire besluiten is licht gestegen ten opzichte van 2006. Dat komt met name door een stijging van het aantal 
vergunningen parkeren voor belanghebbenden bij de dienst Stadsbeheer. De primaire besluiten van de dienst Burgerzaken zijn 
niet meegenomen; het gaat daar om rond 1 miljoen afgegeven documenten en wijzigingen in de Gemeentelijke 
Basisadministratie waartegen nooit bezwaar wordt gemaakt. De overige primaire besluiten zijn voor het overgrote deel afkomstig 
van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten en de Gemeentelijke Belastingdienst. 

Het percentage bezwaarschriften is nauwelijks gewijzigd. Het hoge percentage herzien na bezwaar wordt opnieuw veroorzaakt 
doordat veel belastingbesluiten herzien worden op grond van pas in het bezwaarschrift naar voren gebrachte nieuwe gegevens. 
Exclusief de cijfers van de Belastingdienst komt het percentage besluiten dat na bezwaar wordt herzien op 17. 
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Het aantal beroepszaken blijft op gelijk niveau. Het percentage gegronde beroepszaken is, na een lichte stijging in 2006, weer op 
het niveau van vóór 2006. Er is wel een stijging te zien in het aantal hoger beroepszaken. Die stijging is een optelsom van kleine 
verschillen bij meerdere diensten, zodat daar geen conclusies aan te verbinden zijn. Het percentage gegronde hoger beroepszaken
is gedaald. 

Civiele procedures 
In onderstaande tabel staan de gegevens over aantallen en uitkomsten van civiele procedures in 2007, in vergelijking met 2005 en
2006. De cijfers zijn stabiel en geven geen aanleiding tot opmerkingen. 

2007 2006 2005 
Aantal civiele procedures 317 309 245 
Verloren zaken 12 = 3,8% 4 = 1% 9 = 3.7% 

Juridische advisering 
De gemeente wil de kosten van externe juridische ondersteuning terugdringen. Daarom investeert de gemeente in de kwaliteit 
van de eigen procesvertegenwoordigers in bestuursrechtelijke gedingen, zijn er enkele advocaten in gemeentedienst die civiele 
zaken kunnen doen, en is er het interne Juridisch Adviesbureau (JAB) dat advies kan geven op een veelheid van rechtsgebieden. 
Als toch externe juridische expertise nodig is, heeft de gemeente daarvoor twee huisadvocatenkantoren. In enkele gevallen 
worden andere kantoren ingeschakeld. Hieronder volgt een overzicht van de verdeling van de zaken tussen het JAB, de 
huisadvocaten en andere externe advocaten. 

Jaar JAB huisadvocaten andere kantoren 
aantal zaken kosten € aantal zaken kosten € aantal zaken kosten €

2007 322 1.108.163 406 2.550.493 14 165.050 
2006 180 1.031.900 259 3.264.519 21 121.083 
2005 407 1.030.831 178 1.818.755 23 203.308 

Het aantal door het JAB behandelde zaken is gestegen ten opzichte van 2006. De daarmee gemoeide totale kosten zijn 
nauwelijks gestegen, omdat het daarbij om kleinere zaken ging. 
Bij de huisadvocaten is er een sterke stijging te zien van het aantal zaken, terwijl de kosten lager zijn dan in 2006. Dat wordt
verklaard doordat in 2006 enkele zeer grote zaken door de huisadvocaat werden behandeld en het in 2007 ging om meer, maar 
kleinere zaken. Ten opzichte van 2005 is echter eveneens een stijging te zien. 
Het aantal zaken dat werd behandeld door andere externe kantoren is opnieuw afgenomen. De kosten daarvan zijn gering 
gestegen. Het gaat hier bijvoorbeeld om zaken waarin de huisadvocaat niet kon optreden in verband met een belangenconflict, 
om zaken waarin specifieke expertise nodig was, zoals incassozaken of op grond van een eis van een andere betrokken partij. 
De cijfermatige ontwikkelingen geven aanleiding om in 2008 nader onderzoek te doen naar de redenen van inschakeling van een 
van de drie categorieën juridische adviseurs en daar zonodig nadere afspraken over te maken. 

Aanbestedingen 
Artikel 5 van de Gemeentelijke aanbestedingsrichtlijn (2003) bepaalt dat de diensten jaarlijks verantwoording afleggen over het
door hen gevoerde aanbestedingsbeleid. Uit de jaarverslagen van de diensten blijkt ten aanzien van 2007 het volgende. 

Tussen de diensten is een groot verschil waarneembaar in de frequenties waarmee (Europees) wordt aanbesteed en de waarden 
die daarmee gemoeid zijn. Toch kunnen hieruit gemeentebrede conclusies worden getrokken. Uit de door de diensten 
aangeleverde gegevens blijkt dat gemeentebreed voor ruim € 180 miljoen openbaar (al dan niet met voorafgaande selectie) aan 
opdrachten is aanbesteed. Ruim de helft hiervan komt voor rekening van de dienst SZW, die in 2007 raamcontracten sloot met 
leveranciers huishoudelijke verzorging in het kader van de WMO. Daarnaast is gemeentebreed meer dan € 70 miljoen besteed 
aan opdrachten met een waarde beneden de € 200.000. Voor deze opdrachten geldt dat zij hetzij rechtstreeks (waarde kleiner 
dan € 50.000) dan wel na het opvragen van minimaal 3 offertes (waarde tussen € 50.000 en € 200.000) zijn verstrekt.  

De diensten hanteren verschillende methodes om te waarborgen dat conform de aanbestedingsregelgeving wordt gehandeld. Het 
goedkeuren van inkoopbesluiten door directie of controller, het raadplegen van experts, het verwerken van de 
aanbestedingsregels in werkinstructies, het werken met vier (of meer) ogenprincipe, het digitaliseren van inkoopprocedures en 
het aanstellen van deskundig personeel worden als zodanig het meest door de diensten genoemd. 

Slechts binnen enkele diensten bestaat een centrale administratie van aanbestedingen. Gezien het feit dat de diensten de 
informatie over de door hen gevoerde aanbestedingen goed kunnen leveren, is dit niet problematisch. Bovendien zal de 
registratie van aanbestedingen in de toekomst de nodige aandacht krijgen in het kader van de gemeentebrede aanpak van het 
contractbeheer waarvoor in 2007 de eerste stappen zijn gezet.  
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3.5 Doelmatigheid en Rechtmatigheid 

Coördinerend portefeuillehouder: Mw. J. Klijnsma

Doelmatigheid en doeltreffendheid  
De gemeente Den Haag voert al sinds 1995 onderzoeken uit die bijdragen aan de verbetering van de interne bedrijfsvoering. 
Vanaf 2003 zijn deze, door het college uitgevoerde, onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid ook wettelijk 
voorgeschreven. Dit is vastgelegd in een Haagse verordening en uitvoeringsbesluit over doelmatigheids- en 
doeltreffendheidsonderzoek. De onderzoeken zijn een aanvulling op het instrumentarium voor financieel beheer.  

Bij de gemeentelijke diensten is veel aandacht voor doelmatig en doeltreffend werken. In 2007 zijn bijna 70 onderzoeken naar 
doelmatigheid en doeltreffendheid uitgevoerd door of in opdracht van elf diensten (ruim twee per dienst; bij één dienst zijn meer
dan tien onderzoeken verricht, bij een andere dienst meer dan 30). De onderzoeken richtten zich voornamelijk op de organisatie 
en aansturing van de diensten en op de beheersing van de bedrijfsprocessen. Het financiële en beleidsproces waren regelmatig 
onderwerp van onderzoek. In 13 gevallen is het onderzoek ondersteund of uitgevoerd door een extern bureau. 

In opdracht van het college is in 2007 één dienstoverstijgende onderzoek afgerond. Het betreft een onderzoek naar de 
uniformering van de bedrijfseconomische uitgangspunten.  
In het verslagjaar is een gemeentebreed onderzoek uitgevoerd naar de samenstelling en omvang van de kosten, die samenhangen 
met de heffingen en de leges. Daarbij is gebruik gemaakt van het gemeentelijk model voor een integrale kostprijscalculatie. De 
conclusie van het onderzoek is dat de gemeente zowel bij de heffingen als bij de leges voldoet aan de wettelijke bepalingen van
artikel 229b van de Gemeentewet. Op grond van dit artikel mag de gemeente maximaal kostendekkende tarieven in rekening 
brengen aan burgers en bedrijven. 
Ook is er een vervolgonderzoek gestart naar de communicatie en voorlichting. 

3.6 Huisvesting

Coördinerend portefeuillehouder: G.Ph. Huffnagel 

De gemeente Den Haag draagt zorg voor een goede huisvesting van de gemeentelijke diensten in  kantoor(verzamel)gebouwen. 
Dit bereikt door het: 
• beheren en exploiteren van deze gebouwen tegen marktconforme tarieven; 
• op peil houden van het kwaliteitsniveau hiervan; 
• voorkomen van achterstallig onderhoud door het uitvoeren van het meerjaren onderhouds- en het investeringsplan;  
• toetsen van de eigen uitkomsten aan vergelijkende situaties (benchmarks); 
• afsluiten van dienstverleningsovereenkomsten met diensten;  
• doen van aanbevelingen om ruimte en capaciteitsproblemen te minimaliseren. 

Stadsdeelkantoren Leidschenveen-Ypenburg en Haagse Hout 
Op 2 maart 2004 heeft het college ingestemd met de bouw van het stadsdeelkantoor Leidschenveen-Ypenburg. Het kantoor is 
opgeleverd en de inhuizing heeft in januari 2007 plaatsgevonden. Stadsdeelkantoor Haagse Hout is in 2007 financieel 
afgehandeld. Omdat de investering binnen het verstrekte krediet is gebleven, valt een deel hiervan vrij.  

Stadskantoor Leyweg  
Voor de afbouw, de inrichting en de begeleiding van het gebruikersbelang in het stads(deel)kantoor Leyweg zijn middelen 
beschikbaar gesteld. Het definitieve ontwerp van het stads(deel)kantoor Leyweg is gereed, het bestek is voltooid en de 
aanbesteding is in volle gang. De ingebruikname is gepland voor eind 2010. 

Shared Services Beheer 
In het kader van het Shared Services beheer heeft de Dienst Openbare Bibliotheek een drietal panden (Uitenbroeksestraat 4, 
Rossinistraat 141 en Linnaeusstraat 2) overgedragen met een totale boekwaarde van € 1.046.000. De panden van de dienst 
Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten worden op 1 mei 2008 overgedragen. Met de Gemeentelijke belastingdienst, 
Haags Centrum voor Onderwijs en de Haeghe Groep worden in 2008 nadere afspraken gemaakt. De overdracht van de “overige 
panden” wordt in 2008 uitgewerkt. 
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Verkoop Zilverstraat 
Het pand Zilverstraat is per 1 januari 2006 overgenomen van de Haeghe Groep en per 31 maart 2007 tegen een marktconforme 
prijs verkocht. De verkoopwinst is afgedragen aan het concern.  

Centraal informatiecentrum 
Om de doelmatigheid van het gebouwenbeheer te vergroten en de sturing op de huisvesting te verbeteren is een nieuw 
informatie- en management systeem “BORG” ontwikkeld dat in 2008 operationeel wordt.   

Beveiliging Stadhuis en Loosduinseweg 
Het deelproject Spui is in 2007 grotendeels uitgevoerd. Het deelproject Loosduinseweg wordt in 2008 afgerond.  

Onderhoud 
Het onderhoud van de panden staat toegelicht in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen. 

Monumentale muur rond het pand Spui 175 
In 2007 is begonnen aan de restauratie van de monumentale muur rond het pand Spui 175, de Grote Kerk.  

Brand Tasmanstraat  
In 2006 heeft een grote brand het schoolgebouw aan de Tasmanstraat verwoest. In 2007 heeft de financiële afwikkeling 
plaatsgevonden. Aan de eigenaar van het pand, de Dienst Onderwijs Cultuur en  Welzijn, is een bedrag van € 3.4 mln 
uitgekeerd.
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4 Paragrafen

4.1 Lokale heffingen 

Coördinerend portefeuillehouder:  

Deze paragraaf bevat informatie over het beleid en de ontwikkeling van de tarieven van de lokale heffingen en geeft op 
hoofdlijnen informatie over het kwijtscheldingsbeleid. 

Beleid lokale heffingen 
Voor de lokale heffingen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
• conform het Coalitie-akkoord 2006-2010 “Meedoen” is het OZB-tarief voor woningen (eigenaren) in 2007 met 10% 

verlaagd.  
• de tarieven voor de niet-woningen (eigenaren- en gebruikersbelasting) zijn in 2007 op een gelijk niveau gebleven; 
• vanwege de 100% kostendekkendheid zijn de tarieven van de afvalstoffenheffing in 2007 met 9,85% gestegen; 
• de tarieven van het rioolrecht zijn, uitgaande van 100% kostendekkendheid, in 2007 met 19,6% gestegen; 
• de tarieven voor de honden- en de toeristenbelasting zijn in 2007 ongewijzigd gebleven. 

Ontwikkelingen 
Met ingang van 2007 wordt het Haagse onroerend goed jaarlijks gewaardeerd voor de Wet WOZ. De waardepeildatum voor 
2007 is 1 januari 2005. Vanaf 2008 ligt de peildatum nog maar één jaar voor (op) de aanvang van het tijdvak. Dit betekent dat 
marktontwikkelingen jaarlijks tot uiting komen in de WOZ-waarde. Deze ontwikkeling maakt een verdere verbreding van het 
gebruik van de WOZ-waarde mogelijk. Meer mensen zullen van de beschikbare gegevens over de WOZ-waarde gebruik maken. 
Voor iedere aanvraag tot verstrekking moet overigens wel worden betaald.  

Verder is in 2007 de OZB-gebruikersbelasting voor het woningdeel in een niet-woning afgeschaft. Bij het bepalen van de waarde 
voor de OZB-gebruikersbelasting van niet-woningen blijft voortaan de waarde van woongedeelten buiten beschouwing. Voor 
2007 wordt de vermindering in het aanslagbedrag van de gebruikersbelasting niet-woningen verdisconteerd. 

Kwijtscheldingsbeleid 
In het Coalitie-akkoord 2006-2010 “Meedoen” is bepaald dat het kwijtscheldingsbeleid ongewijzigd blijft. Dit betekent dat de 
kwijtscheldingsnorm voor de OZB, de afvalstoffenheffing, het rioolrecht voor eigenaren en de precariobelasting voor kadegebruik
(bij woonboten) 100% van de voor de aanvrager geldende bijstandsnorm blijft. Bij de precariobelasting voor kadegebruik is 
kwijtschelding tot 75% van het verschuldigde bedrag mogelijk. Voor de hondenbelasting wordt de betaalcapaciteit getoetst aan 
de hand van 90% van de bijstandsnorm. Kwijtschelding is alleen mogelijk voor het bedrag van de eerste hond. 

Personen, die uitsluitend een WWB-uitkering ontvangen en geen bezittingen en/of vermogen hebben, hoeven voor het aanslag-
/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen geen afzonderlijke aanvraag voor kwijtschelding in te dienen. Zij krijgen bij het
opleggen van het aanslagbiljet direct kwijtschelding van de aanslag afvalstoffenheffing.  

Personen die in een eerder jaar kwijtschelding hebben gekregen en bij wie er sindsdien in de persoonlijke en financiële situatie
niets is veranderd, krijgen, na het insturen van de laatste inkomensspecificatie, een versnelde behandeling. Jaarlijks worden de
gegevens van deze personen getoetst aan andere bestanden van de gemeente en het Rijk.  

Door het gecombineerde aanslagbiljet OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht eigenaren is ook in 2007 het aantal 
kwijtscheldingstoewijzingen hoog. In 2007 gaat het om circa 25.000 toewijzingen.  

Ontwikkeling lokale lastendruk

Tariefsontwikkeling 2007 
In de onderstaande tabellen zijn de tarieven van de belangrijkste gemeentelijke heffingen (de OZB, de afvalstoffenheffing, het 
rioolrecht, de hondenbelasting en de toeristenbelasting) voor de periode 2004-2007 weergegeven. Voor het jaar 2007 zijn de 
aanslagen OZB gebaseerd op de naar prijspeil 1 januari 2005, vastgestelde waarden van het onroerend goed. In het Coalitie-
akkoord 2006-2010 “Meedoen” is afgesproken om het OZB-tarief voor woningen (eigenaren) voor 2007 te verlagen met 10%. 
De OZB-tarieven voor niet-woningen zijn in 2007ongewijzigd gebleven. 
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Afvalstoffenheffing 2007 2006 2005 2004 
Eenpersoonshuishoudens € 259,92 € 236,64 € 234,36 € 179,28 
Twee persoonshoushoudens € 282,36 € 257,16 € 254,64 € 199,56 
Drie- en meerpersoonshuishoudens € 304,80 € 277,56 € 274.92 € 219,84 
Tariefswijziging + 9,85% + 1% + 28% + 4,9% 

Rioolrecht 2007 2006 2005 2004 
Eigenarentarief per zaak € 101,48 € 84,82 € 83,98 € 66,87 
Gebruikerstarief € 160,61 € 158,08 € 156,21 € 155,27 
Tariefswijziging ** + 1% + 21,15% + 4,85% 

** Eigenarentarief is verhoogd met € 16,66, gebruikerstarief is verhoogd met € 1,6% 

Rioolrechten   2004 2005 2006 2007 
eigenarentarief per zaak € 66,87 € 83,98 € 84,82  € 101,48  
gebruikerstarief per 500 m3 afvalwater* € 155,27 € 156,21  € 158,08   € 160,61 
Tariefwijziging + 4,85% + 21,15% + 1%  Zie noot 

* = de eerste 500 m3 is vrij. 
Toelichting
2007: eigenarentarief is verhoogd met € 16,66; gebruikerstarief is verhoogd met 1,6% 

Hondenbelasting   2004 2005 2006 2007 
tarief eerste hond € 80,28 € 106,80 € 106,80  € 106,80 
tarief tweede hond € 105,36 € 167,28 € 167,28  € 167,28 
tarief derde en volgende hond € 210,48 € 212,16 € 212,16  € 212,16 
Tariefwijziging + 4,85% ca. 35% 0%  0% 

Toeristenbelasting*   2004 2005 2006 2007 
Camping/haven € 1,21 € 1,27 € 1,27 € 1,27
hotel 3 sterren (< 31 kamers) € 2,13 € 2,24 € 2,24 € 2,24 
hotel 3-sterren (> 30 kamers) € 2,42 € 2,54 € 2,54 € 2,54 
Jongerentarief € 0,47 € 0,49 € 0,49 € 0,49
Tariefwijziging + 4,85% Ca. 5,1% 0%  0% 

* = voor een volledig overzicht zie de belastingverordeningen 

Ontwikkeling Woonlasten  
Jaarlijks verricht het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) onderzoek naar de 
gemeentelijke woonlasten. De resultaten worden onder meer gepubliceerd in de Atlas van de Lokale Lasten en het 
Belastingoverzicht grote gemeenten. Uit het Belastingoverzicht 2007 voor grote gemeenten blijkt dat de woonlasten in Den Haag 
tot een van de laagste behoren in de categorie gemeenten. Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de ontwikkeling van de 
gemiddelde woonlasten per huishouden in Den Haag over de periode 2003-2007.  
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Gemiddelde woonlasten per huishouden*

Rioolrechten 63,78 66,87 83,98 84,32 101,48

Afvalstoffenheffing 209,72 219,84 274,92 277,56 304,80

OZB 256,50 256,29 266,10 148,12 132,72

2003 2004 2005 2006 2007

530,-- 543,-- 539,-- Totaal 625,-- 510,--

Uitgangspunten 2007: - gemiddelde woningwaarde 2007: € 179.280 en 3-persoonshuishouden. 
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Inkomsten lokale heffingen 

De begrote en gerealiseerde inkomsten (na aftrek van de kwijtscheldingsbedragen) van de belangrijkste heffingen zijn: 

          (bedragen x € 1.000) 
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4.2 Weerstandsvermogen

Coördinerend portefeuillehouder:  

De weerstandscapaciteit van de gemeente (ook wel weerstandsvermogen genoemd) is bedoeld om incidentele tegenvallers te 
kunnen betalen zonder dat de begroting en het beleid (direct) aangepast hoeven te worden. Om vast te kunnen stellen of de 
weerstandscapaciteit voldoende is, moeten gemeentelijke risico’s duidelijk zijn. De belangrijkste post om risico’s op te vangen is 
de algemene reserve die per ultimo 2007 € 88,3 miljoen bedraagt. 

Hoogte weerstandscapaciteit Den Haag 

Bij de weerstandscapaciteit wordt een onderscheid gemaakt in de structurele en de incidentele weerstandscapaciteit.  

Structurele weerstandscapaciteit 
De structurele weerstandscapaciteit van Den Haag bestaat uit de begrotingspost onvoorzien. Deze bedraagt € 5,3 miljoen. 
Gemeenten zijn verplicht (artikel 189 gemeentewet) om in de begroting een post onvoorziene uitgaven op te nemen voor 
eventuele calamiteiten. Den Haag hanteert als vuistregel circa 1% van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Tegenover 
deze post mogen geen verplichtingen worden gezet. In 2007 is geen beroep gedaan op de post onvoorzien. 

Incidentele weerstandscapaciteit 
De incidentele weerstandscapaciteit van Den Haag bestaat uit: 
• de algemene reserve; 
• de dienstcompensatiereserves (ten behoeve van het opvangen van incidentele rekeningnadelen); 
• de reserve grondbedrijf (ten behoeve van de risico’s op operationele grondexploitaties). 

De stand van deze reserves is als volgt: 

Incidentele weerstandscapaciteit Stand per 31-12-2007 
(voor resultaatverdeling) 

algemene reserve €   88,3 miljoen 
dienstcompensatie reserves €   13,1 miljoen 
reserve grondbedrijf €   72,8 miljoen 
Totaal € 174,2 miljoen 

Risicomanagement

Het streven is het gemeentelijk beleid niet te hoeven aanpassen bij onverwachte incidentele financiële tegenvallers. Daarom is 
het van belang dat de gemeente de risico’s inventariseert en daarbij aangeeft hoe die risico’s opgevangen kunnen worden. 
Hieronder wordt aangegeven hoe Den Haag omgaat met bestaande risico’s.  

1. Reguliere risico’s gewoon in de begroting 
Veel gebeurtenissen zijn weliswaar onverwacht, maar doen zich zo regelmatig voor dat over meerdere jaren bekeken vrij goed is 
aan te geven wat de financiële gevolgen daarvan zijn. Dit zijn ‘reguliere’ risico’s. Deze worden specifiek benoemd en hiervoor 
neemt de gemeente bedragen op in de begroting (in voorzieningen en bestemmingsreserves). Deze gereserveerde bedragen zijn 
voor onvermijdbare uitgaven in de toekomst.  

2. Specifieke aanpak bij bouwprojecten 
De gemeente voert actief risicomanagement bij grote bouwprojecten en investeringen. Bij projecten en plannen krijgen de 
risico’s steeds volwaardig aandacht. Er wordt van tevoren nagedacht over de mogelijke risico’s die de gemeente loopt en de 
mogelijkheden om die te beperken. Risicobeheer is een vast onderdeel van projectmanagement. De maatregelen bestaan o.a. uit 
het afsluiten van verzekeringen en de opname van de post onvoorzien in projectbudgetten.  

3. Reserve grondbedrijf 
De fluctuaties in de financiële resultaten van het grondbedrijf kunnen groot zijn. Daarom heeft het grondbedrijf een 
bedrijfsbuffer nodig om te verhinderen dat een tegenvaller de totale gemeentelijke financiële huishouding verstoort. Deze buffer
is de Reserve grondbedrijf. De gerealiseerde opbrengsten uit grondexploitaties worden hieraan toegevoegd, verliezen uit 
grondexploitaties worden hiermee verrekend. De reserve omvat begin 2007 € 64,7 miljoen. Per ultimo 2007 staat de reserve op 
ruim € 72 miljoen. De paragraaf Grondbeleid gaat hier uitgebreid op in.  
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4. Treasury-reserves 
Den Haag heeft voor circa € 620 miljoen voor langere tijd (langer dan een jaar) uitgeleend en uitgezet. Op basis van normen van 
het Basel II akkoord is een voorziening nodig van circa € 6,9 miljoen voor het risico van oninbaarheid. Daarnaast staat de 
gemeente garant voor leningen aan derden voor € 205 miljoen. De normen van het Basel II akkoord vereisen een voorziening 
hiervoor van circa € 5,6 miljoen. Deze beide voorzieningen zijn getroffen, en daarmee zijn deze risico’s adequaat afgedekt. Ook 
heeft de gemeente een reserve Financiering, momenteel € 20 miljoen, voor het afdekken van renterisico’s in de toekomst en 
voor het opvangen van boetes bij vervroegde aflossingen.  

5. Dienstcompensatiereserves 
Voorts heeft Den Haag per 2007 € 13,1 miljoen dienstcompensatiereserves; dat zijn reserves bij de gemeentelijke diensten voor 
het opvangen van bedrijfsvoeringrisico’s. De dienstcompensatiereserves zijn gevormd door positieve rekeningresultaten. 
Tegenvallers in de begrotingsuitvoering die leiden tot een negatief dienstresultaat in de jaarrekening, worden verrekend met de
dienstcompensatiereserve. Aldus zijn (in omvang) kleinere risico’s in de begrotingsuitvoering eveneens adequaat afgedekt. 

6. De algemene reserve  
Geld uit de algemene reserve is incidenteel geld. Het kan maar één keer worden gebruikt. De algemene reserve is primair 
bedoeld voor tekorten in de jaarrekening. Hiermee wordt voorkomen dat elke financiële tegenvaller die uitgaat boven de risico’s
waarvoor al anderszins een maatregel is getroffen dwingt tot onmiddellijk bezuinigen.  

In het beleidsakkoord 2002-2006 zijn voor het laatst afspraken gemaakt over de algemene reserve. De stand in 2001 bedroeg €
21 miljoen en dit werd als onderdeel van de totale weerstandscapaciteit te laag bevonden. In 2002 en in de jaren daarna is de 
algemene reserve verder verhoogd met een deel van het resultaat uit de jaarrekening. Zo is de algemene reserve gegroeid tot €
88,3 miljoen op 31 december 2007 (voor resultaatverdeling). Sinds vorig jaar wordt dit bedrag geïndexeerd met het percentage 
voor prijsinflatie. 

Het gemeentebestuur heeft afgesproken jaarlijks de risico’s te inventariseren en waar mogelijk te kwantificeren. Deze 
herberekeningen worden in de hoogte van de algemene reserve meegewogen bij de budgettaire afwegingsmomenten (rekening, 
begroting) van het gemeentebestuur. Op basis van de onderstaande risico’s wordt de hoogte van de huidige algemene reserve 
opnieuw geschat. Als alle risico’s zich tegelijk voordoen, dan heeft de gemeente in enig jaar de gehele algemene reserve nodig.
Een toelichting per risico en de geschatte financiële impact volgt hieronder. 

Gemeentelijke risico’s 

De ontwikkeling op de belangrijkste risico’s die de gemeente loopt worden hieronder beschreven. Deze zijn in de volgende 
categorieën verdeeld: 
• Beleidsrisico’s. 
• Bedrijfsrisico’s. 
• Eigendomsrisico’s. 
Naast de omschrijving van het risico is, voor zover mogelijk, het (maximale) financiële gevolg van het risico aangegeven. Ook zijn 
de maatregelen ter voorkoming of beperking van de mogelijke gevolgen aangegeven.  

Beleidsrisico’s 

Wet Werk en Bijstand (WWB) 
Voor de financiering van de uitkeringslasten ontvangt de gemeente een rijksbudget. Door de late definitieve vaststelling van de
hoogte van het rijksbudget, in september van het lopende jaar, is tijdens het opstellen van de begroting onzeker wat de hoogte 
van het budget is voor de gemeente. Het budget wordt daarom geschat op basis van aannames en beschikbare ramingen. 

Geschatte financiële impact: De hoogte van het risico is jaarlijks maximaal 10% van het WWB-budget  
(circa € 35 miljoen).  

Kans: Laag
Maatregelen: De gemeente doet er alles aan om voor te zorgen dat de uitgaven door het definitieve budget 

gedekt worden. Zowel organisatorisch door te zorgen voor zo laag mogelijke uitkeringslasten, 
als in een traject met het Rijk om er voor te zorgen dat het definitief budget voor Den Haag 
toereikend is. 
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Bedrijfsrisico’s 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning/Huishoudelijke Verzorging 
In 2007 heeft de gemeente Den Haag voor het eerst taken in het kader huishoudelijke verzorging uitgevoerd. Er moet nog 
ervaring worden opgedaan met de optimale bevoorschotting van zorgverleners, de controle en verantwoording op de 
productieoverzichten van die zorgverleners en het innen van de eigen bijdragen.  

Geschatte financiële impact: € 1 miljoen tot € 1,5 miljoen 
Kans:    Midden 
Maatregelen: De zorgaanbieders leveren vierwekelijkse productieoverzichten. De vijf grootste 

zorgaanbieders hebben accountantsverklaringen afgegeven over de eerste negen maanden van 
2007. Tenslotte zijn met het Centraal Administratie Kantoor (CAK) afspraken gemaakt om 
maandelijks te rapporteren over de vastgestelde en geïnde eigen bijdragen. Ook het CAK 
levert een accountantsverklaring aan de gemeente.  

Randstad Rail 
De gemeente loopt risico’s op de lopende contracten met derden. De financiële afwikkeling loopt door in2008.  
Het Stadsgewest Haaglanden heeft de gemeente in gebreke gesteld voor de te late oplevering en de stagnatie van  
RandstadRail en aansprakelijk gesteld voor de kosten van de vertraging als gevolg van technische  
Onvolkomenheden in de uitvoering van het project. Ook de gemeente Zoetermeer heeft aangegeven tot een  
mogelijke formele ingebrekestelling over te willen gaan. Het onderzoek van de Inspectie Verkeer en Waterstaat is  
nagenoeg afgerond en de resultaten zullen eind april worden aangeboden aan de Staatssecretaris. De analyse van  
de bevindingen in het rapport kan mede bepalen waar de verantwoordelijkheid voor de ontsporingen moet  
worden gezocht.  

Geschatte financiële impact:  1. Bij ieder risico is het financiële effect ingeschat. Het totaal aan meevallers waarmee 
rekening is gehouden bedraagt € 3,5 miljoen. Het totaal aan tegenvallers bedraagt € 9,67 
miljoen. Het verwachte projectresultaat is berekend op € 12,3 miljoen. Op basis hiervan is de 
verwachting dat het project met een positief saldo wordt afgesloten. In 2008 is hierover meer 
zekerheid te geven, omdat de financiële afwikkeling doorloopt in dit jaar.  
2. Het stadsgewest Haaglanden heeft de gemeente in een brief voor € 25 miljoen tot 
maximaal € 35 miljoen aansprakelijk gesteld. 

Kans: Nog niet te bepalen
Maatregelen:  1. De financiële afwikkeling heeft o.a. betrekking op openstaande verplichtingen voor € 41,9 

miljoen. Voor € 19,3 miljoen moet met ProRail afgewikkeld worden. Dit proces vordert 
moeizaam en met ProRail wordt onderhandeld.  
2. Het gemeentebestuur is van oordeel op basis van juridische adviezen dat Den Haag niet 
financieel aansprakelijk is. De procedure wordt in 2008 voortgezet.  

ADO Den Haag/Stadion 
De voetbalvereniging ADO Den Haag is in financiële problemen geraakt. Medio december 2007 is de gemeente betrokken 
geweest bij het oplossen van de problemen. De gemeente heeft een lening verstrekt. Het risico op de uitstaande lening is gedekt
doordat op grond van normen van het Basel II akkoord een voorziening bestaat voor de oninbaarheid.  
Een ander risico is dat de voetbalvereniging ADO Den Haag en de Stichting Stadion Ontwikkeling nog verder in problemen 
kunnen komen en er geen vaste bespeler van het stadion meer zou zijn. Dan loop de gemeente nog meer risico’s die op dit 
moment niet goed te bepalen zijn.  

Geschatte financiële impact: circa € 6,0 miljoen 
Kans:  Midden 
Maatregelen:   De ontwikkelingen ADO worden gevolgd door de gemeente
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Woonwagenzaken 
Met betrekking tot woonwagenzaken is sprake van een geschil met de corporaties over de verzakkingschade die enkele 
miljoenen kan bedragen. Tevens dient rekening gehouden te worden met eventuele planschade in verband met nieuwe 
bestemmingsplannen. De daarmee samenhangende kosten zijn echter nog niet te voorspellen. Handhavingskosten, vervolg van 
bestuursdwang en de claims voor verbetering van standplaatsen, kunnen het met het risico verbonden bedrag doen stijgen met 
meer dan € 1 miljoen.  

Geschatte financiële impact : enkele miljoenen
Kans:    Midden (50%) tot hoog (75%) 
Maatregelen:   Om het geschil met de corporaties op te lossen, wordt een onderhandelingstraject opgestart.  

Daarnaast worden ter beperking van eventuele planschade de ontvangen schadeclaims 
kritisch beoordeeld. Door scherp plannen en aanbesteden en het door overreding aanzetten 
van zoveel mogelijk overtreders tot het zelf wegnemen van de overtreding, kunnen de kosten 
voor handhaving en bestuursdwang binnen de perken worden gehouden. Tenslotte zal er een 
goed verweer worden opgebouwd zodat de claims voor verbetering van standplaatsen niet 
behoeven te worden gehonoreerd. 

Verzakking A4 en gevolgen voor onderdoorgangen  
In het voorjaar van 2007 is er een verzakking geweest in het wegdek van de boven de onderdoorgangen gelegen A4. Deze route 
dient als calamiteitenroute voor het stadsdeel Leidschenveen/Ypenburg en fungeert ook als route voor de gastsupporters die per 
bus naar het ADO-stadion gaan. Over de oorzaak van de verzakking is nog geen overeenstemming bereikt tussen gemeente en 
aannemer. De aannemer heeft voor het meerwerk € 4,7 miljoen ingediend. De inschatting is dat dit bedrag verder kan oplopen 
in verband met 20% opslag voor bijkomende BTW-kosten. 

Geschatte financiële impact:  circa € 5 miljoen  
Kans:    Hoog
Maatregelen: Een arbitrage is ingesteld. De procedure wordt gevoerd door de gemeenteadvocaat Pels 

Rijcken en duurt naar verwachting 1,5 jaar tot 2 jaar. Op dit moment wordt binnen de 
gemeente naar dekking voor dit risico gezocht. 

BTW Souterrain 
Het Souterrain is een groot infrastructuur project dat in 2004 is afgerond. In 2007 is het risico met betrekking tot de 
schadegevallen afgewikkeld. Thans rest nog een risico inzake de afwikkeling van de btw waarbij de gemeente Den Haag de 
uitspraak afwacht  van de Hoge Raad in een door de gemeente Amsterdam aangespannen zaak (Noord/Zuidlijn) tegen de fiscus.  

Geschatte financiële impact: maximaal € 35 mln 
Kans:    Midden 
Maatregelen: Gemeente zal indien uitspraak Hoge Raad nadelig uitpakt een subsidieaanvraag indienen bij 

het Rijk/Verkeer&Waterstaat. 

Onderhoudsstimulering (OHS) 
Alle OHS-  en IBG-projecten (intensief beheer gebieden) zijn per 31 december 2005 voor het verkrijgen van subsidie afgesloten. 
Rekening houdend met de voorraad plannen, zoals die door Woningbeheer eind 2005 was ingediend, zijn in de 1e helft van 
2006 de laatste financiële verplichtingen (subsidies) aangegaan. Dat houdt in, dat de financiële eindverantwoording van een groot 
aantal plannen niet eerder kan plaatsvinden dan 2010 (subsidies uit 2005), resp. medio 2011, zijnde 5 jaar na het subsidiebesluit,
e.e.a. conform de voorwaarden uit de VWGS 1995. Juridisch gezien kan de regeling niet worden gewijzigd. 

VROM heeft echter reeds uitstel verleend van oorspronkelijk 2005 naar 2009. Als VROM zich strikt houdt aan het 
‘eindafrekenen’ uit 2009, dan geldt voor de programma’s OHS en IBG, dat deze dan nog niet volledig zijn afgewikkeld en 
eindbeschikt. Dit zou kunnen leiden tot een terugvordering van VROM met als gevolg, dat er voor de dan uitstaande juridische 
verplichtingen geen ISV geld meer beschikbaar is. De financiering zou dan op een andere wijze moeten worden geregeld. 

Geschatte financiële impact: € 6,1 mln. 
Kans:    Midden 
Maatregelen:   Een separaat raadsvoorstel hierover volgt. 
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Eigendomsrisico’s 

De gemeente loopt geen eigendomsrisico’s.  Alle gebouwen in eigendom van de gemeente zijn verzekerd. Het eigen risico voor 
alle eigendomspanden van de gemeente bedraagt circa € 1,0 miljoen en is afgedekt door de  
bestemmingsreserve Assurantiën. 
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4.3 Onderhoud kapitaalgoederen 

Coördinerend portefeuillehouder:  

4.3.1 Gebouwen 

Collectieve en overige huisvesting 

In 2004 heeft het college ingestemd met het meerjareninvesterings- en -onderhoudsprogramma (MIP/MOP) voor de door haar 
beheerde gemeentelijke panden. Het MOP geeft een beeld van de noodzakelijke onderhoudsactiviteiten en de daarmee gepaard 
gaande kosten voor de komende tien jaar. In het MIP staan investeringen voor het vervangen van grote componenten als gevolg 
van het verstrijken van de technische - en economische levensduur. In de rekening 2007 is in totaliteit een bedrag van €
5.952.000 mln aan onderhoud aan panden verantwoord. Dit bedrag is als volgt gespecificeerd: 

(Bedragen x € 1.000) 
 Uitkomst 2007 Begroot 2007 

Huisvesting college 
Groenmarkt 192 0 

Collectieve huisvesting 
Regulier dagelijks onderhoud 3.178 3.077 
Projectmatig onderhoud 1.038 873 
Projectmatig onderhoud uit bestemmingsreserves 816 0 
   
Overige huisvesting 
Regulier dagelijks onderhoud 182 165 
Projectmatig onderhoud 546 412 
   
Totaal 5.952 4.527 

Renovatie Groenmarkt 
In 2007 heeft de verdere uitvoering plaatsgevonden, de kosten bedroegen € 192.000. De kosten waren niet begroot, maar 
worden gedekt uit de reserve. In 2008 wordt het beveiligingsglas nog aangebracht. Hiervoor blijft een bedrag van € 50.000 
gereserveerd. Omdat de kosten van de renovatie meevallen als gevolg van een gunstige aanbesteding, zijn de resterende middelen 
vrijgevallen in het resultaat.  

Projectmatig onderhoud gefinancierd uit de bestemmingsreserves 
Naast het reguliere onderhoud is in 2007 ook een aantal projecten uitgevoerd die gedekt zijn uit diverse bestemmingsreserves. 
Voor het project Beveiliging Stadhuis/ Loosduinseweg is € 477.000 onttrokken uit de reserve ‘Tarieven collectieve huisvesting’. 
Het deelproject Spui is in 2007 grotendeels uitgevoerd. Het deelproject Loosduinseweg, waarvoor wordt in 2008 afgerond. 
Daarnaast is voor een aantal projecten een bedrag van € 156.000 onttrokken uit deze reserve.  
Voor de uitvoering van een aantal risicobeperkende infrastructuur projecten in het stadhuis is in 2007 een bedrag van € 20.000 
onttrokken uit de reserve “Risico beperkende projecten verzekering Stadhuis’. 
Ten behoeve van de afwikkeling van een tweetal projecten (de realisering van een aantal beveiligingsmaatregelen en voor 
specifiek onderhoud in het stadhuis) is € 145.000 onttrokken uit de bestemmingsreserve ‘Onderhoud 2006’. Het resterende 
bedrag in de bestemmingsreserve is vrijgevallen in het resultaat.  
Voor de verbetering van de liften in het atrium en het vervangen van de brandmeldinstallatie in het spuicomplex is in 2007 een 
bedrag van € 18.000 aan voorbereidingskosten onttrokken aan de reserve ‘Liften en brandmeldinstallatie 2007’.  
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Cultuurpanden 

Omschrijving beleidskader 
De meerjaren onderhoudsbegroting voor het onderhoud aan de cultuurpanden is in 2007 verder geactualiseerd waarbij ook een 
aantal van de Facilitaire Dienst en de dienst Stedelijke Ontwikkeling overgenomen panden zijn meegenomen. 

Realisatie
In het kader van het eigenarenonderhoud aan de cultuuraccommodaties zijn in 2007, naast vele kleinere werkzaamheden, ook 
meer ingrijpende onderhoudsactiviteiten verricht. Diverse werkzaamheden zijn conform het meerjaren onderhoudsprogramma 
uitgevoerd zoals het schilderwerk aan de dependance van het Koorenhuis in de 2de Braamstraat, de herbestrating van de 
binnenplaats van de Acteerstudio en het reinigen en schilderen van de overkapping van het Openlucht Theater in het 
Zuiderpark. In aansluiting op de nieuwbouw van het Nationaal Toneel is de achtergevel van de Koninklijke Schouwburg 
geschilderd. Bij het Theater aan ’t Spui is de verzakking van de balkons aan de achterzijde van het pand verholpen en is de 
dekvloer bij de expeditie vervangen. Bij de Vrije Academie is tijdens een interne verbouwing een betonvloer vervangen.  
Bij het Paleis aan het Lange Voorhout zijn de lantaarns aan de voorgevel gerenoveerd. Deze zijn onder andere voorzien van 
nieuw bladgoud en nieuwe bedrading. Bij het Haags Historisch museum is het riool vanwege een verzakking vervangen.  

Naast een grondig onderhoud aan de binnentuin van het Haags Gemeentemuseum dat bestond uit herbestrating en het 
aanplanten van nieuwe graszoden, is ook een groot gedeelte van het looppad van de buitentuin opnieuw bestraat. Ook is de 
ornamentenmuur in de buitentuin van het HGM grondig gerestaureerd. Bij het GEM is de laatste fase afgerond van de grote 
renovatie namelijk de vervanging van de gevelbeplating. 

Financiële consequenties 
Het onderhoudsbudget 2007 bedraagt € 1,3 mln. (structureel). Van dit budget is in 2007 € 1,0 mln. daadwerkelijk besteed aan 
onderhoud. Derhalve is per saldo € 0,3 mln. gedoteerd aan de onderhoudsvoorziening cultuurpanden teneinde pieken in de 
onderhoudsuitgaven in de komende jaren op te kunnen vangen. 

Sportaccommodaties 

Omschrijving beleidskader 
In 2002 is door de Raad de meerjarenonderhoudsplanning voor de gemeentelijke sportaccommodaties vastgesteld. Op grond 
hiervan zijn in 2004 extra structurele middelen aan de onderhoudsbegroting toegevoegd. Daarmee zijn er structureel voldoende 
middelen in de onderhoudsbegroting aanwezig om het meerjarenonderhoud in de komende jaren conform planning uit te 
kunnen voeren. 

Realisatie binnensport 
In het kader van het eigenarenonderhoud aan de binnensportaccommodaties zijn in 2007 conform het meerjaren 
onderhoudsprogramma naast vele kleine werkzaamheden de volgende meer ingrijpende onderhoudsactiviteiten verricht.  
In het kader van de ARBO-regelgeving is er collectieve valbeveiliging aangebracht en is de bereikbaarheid van de daken 
aangepast. Deze aanpassingen zijn bij de volgende accommodaties uitgevoerd; sporthal Gaslaan, sporthal Oranjeplein, sporthal 
Transvaal, sporthal ’t Zandje, sporthal Zuidhage, zwembad De Houtzagerij, zwembad Overbosch en zwembad De Waterthor.  
Bij de accommodaties De Houtzagerij, Overbosch, Het Zuiderpark, De Escamphof, Lindoduin, Lipa en Oranjeplein is het 
schilderwerk uitgevoerd. In sporthal Gaslaan is de hoofdverdeelinrichting van de elektra vervangen. Naar aanleiding van 
geluidsklachten zijn er in sporthal Piet Vink diverse werkzaamheden voortkomende uit een geluidsonderzoek uitgevoerd, spanten 
dichtgezet, deuren op de tribune aangebracht en de luchtbehandelingsinstallatie aangepast. Tevens is er in het welzijnsdeel van
dit pand koeling aangebracht. 

Realisatie buitensport 
Het wegwerken van het achterstallig onderhoud voor de buitensportcomplexen is gecontinueerd. Belangrijk aandachtspunt is een 
kwaliteitsverbetering door aanpassingen aan de huidige eisen van deze tijd. Dit gebeurt onder andere door de aanleg van 
kunstgrasvelden (DUNO en Rava). Verder is op diverse sportcomplexen het hekwerk vervangen en zijn de verhardingen 
(asfalt/bestratingen) vernieuwd. 

Financiële consequenties 
De totale onderhoudsbegroting in het kader de MOP-eigenarenonderhoud bedraagt € 4,6 mln. Hiervan is € 1,2 mln. voor de 
binnensportaccommodaties en € 3,4 mln. voor de buitensportaccommodaties bestemd. In totaal is in 2007 voor € 5,3 mln. aan 
onderhoudsuitgaven gedaan in het kader van de MOP, waarvan € 1,0 mln. t.b.v. van de binnensportaccommodaties en € 4,3 
mln. t.b.v. de buitensportaccommodaties. Per saldo is derhalve € 0,7 mln. aan de onderhoudsvoorzieningen onttrokken. 
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Lesgebouwen voor het onderwijs 

Omschrijving beleidskader 
De Raad heeft in 2001 besloten tot het opstellen van een meerjaren onderhoudsplanning voor onderwijshuisvesting. Inmiddels is 
deze planning afgerond en zijn met de schoolbesturen afspraken gemaakt voor de uitvoering van het (groot) onderhoud waarvoor 
de gemeente is gehouden de bekostiging op zich te nemen (in principe de buitenzijde van les- en gymnastieklokalen). Op basis 
hiervan worden jaarlijks bij de vaststelling van het onderwijshuisvestingsprogramma bedragen voor (groot) onderhoud toegekend 
aan de schoolbesturen. 

Realisatie
Bij het programma onderwijshuisvesting 2007 zijn voor een aantal schoolgebouwen middelen toegekend voor (groot) onderhoud 
en kleine bouwkundige aanpassingen. Voor het Openbaar onderwijs zijn dat onder andere de gebouwen Aucubastraat 3, 
Laagveen 22, Mari Andriessenstraat 40-42 en Rijslag 17-21. Voor het Bijzonder onderwijs gaat het hierbij onder andere om de 
schoolgebouwen Mari Andriessenerf 15-17, Paets van Troostwijkstraat 83, Slicherstraat 6, Spaarwaterstraat 21 en 
Weissenbruchstraat 119. 

Financiële consequenties 
Met de toegekende middelen voor (groot) onderhoud en kleine bouwkundige aanpassingen aan de schoolbesturen is een bedrag 
gemoeid van in totaal € 5,2 mln.  

Welzijnsaccommodaties 

Omschrijving beleidskader 
De welzijnsaccommodaties (onder andere multifunctionele centra, jongerenaccommodaties en kinderdagverblijven) worden door 
de gemeente kostendekkend verhuurd aan de welzijnsinstellingen. Dit houdt in dat onder meer het (eigenaren)onderhoud uit de 
huuropbrengsten wordt bekostigd. Voor dit onderhoud is een meerjaren-onderhoudsplanning opgesteld. 

Realisatie
In het kader van het eigenarenonderhoud aan de welzijnsaccommodaties zijn in 2007, naast vele kleinere werkzaamheden ook 
meer ingrijpende onderhoudsactiviteiten verricht. Diverse werkzaamheden zijn conform het meerjaren onderhoudsprogramma 
uitgevoerd. Zo zijn de buitenterreinen vernieuwd en ingericht van de Tesselsestraat 114, Zuidlarenstraat 10, Speelzijde 8 en 
Theresiastraat 310. Groot schilderwerk is verricht aan de panden Zwaardvegersgaarde 95, Walenburg 6, Lamgroen 18/20 en 
Speelzijde 8. De dakbedekking is vernieuwd van de panden Schimmelweg 200, de Gheijnstraat 95, Ametisthorst 9j en de 
v.Ostadestraat 225/ v.Mierristraat 226.  
Het pand Celebesstraat 2b/4 is grondig, zowel binnen als buiten, gerenoveerd. Onder andere is de vloer van de begane grond 
vernieuwd als gevolg van aantasting door zwam. In het kader van het onderzoek veiligheid daken zijn er noodoverlopen gemaakt 
op de daken van de panden Ametisthorst 425, Ivoorhorst 403, Walenburg 6 en J. Camphuysstraat 25. Aan de liften van diverse 
panden zijn er Arbo-eisen uitgevoerd in onder andere de Lijsterbesstraat 61, Mandelaplein 1 en J. Camphuysstraat 25. 

Financiële consequenties 
Het onderhoudsbudget in 2007 bedroeg € 3,4 mln. Aan daadwerkelijke onderhoudsuitgaven is een bedrag ad € 2,0 mln. besteed. 
Derhalve is € 1,5 mln. gedoteerd aan de onderhoudsvoorziening welzijnsaccommodaties.   

Brandweergebouwen 

Het onderhoud van de brandweergebouwen heeft plaatsgevonden conform het meerjaren onderhoudplan (MOP). Om de 
jaarlijkse schommelingen in de uitgaven voor onderhoud op te kunnen vangen is een voorziening onderhoud gebouwen 
ingesteld.  

Bibliotheken 

In 2007 zijn de laatste 3 panden in het bezit van de Dienst Openbare Bibliotheek overgedragen aan de Facilitaire dienst. Het 
betreft de panden Rossinilaan 141 (vestiging Nieuw Waldeck), Linnaeusstraat 2 (vestiging Spoorwijk) en de Utenbroekstraat 4 
(vestiging Benoordenhout). In 2007 heeft binnen de begroting nog beperkt onderhoud plaatsgevonden.  

Panden van de Haeghe Groep 

De Haeghe Groep heeft panden in eigendom. De uitvoering van het onderhoud wordt jaarlijks uit de lopende exploitatie 
gefinancierd. Voor het meerjarenonderhoudsplan (MOP) is geen afzonderlijk budget beschikbaar. 
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4.3.2 Wegen 

De doelstelling van het onderhoud aan de wegen is deze op een zo effectieve en efficiënte wijze te onderhouden. Dit alles 
gericht op het waarborgen van de veiligheid, de bereikbaarheid van de stad en om kapitaalvernietiging te voorkomen. De 
beschikbare middelen om deze doelstelling te bereiken zijn beperkt. Dit leidt ertoe dat keuzes moeten worden gemaakt bij de 
inzet van het budget. 

De kwaliteitsniveaus in 2007 zijn: Voldoende 71 %, Matig 9 % en Onvoldoende 20 %.  

In 2007 is € 10,4 mln. besteed aan groot onderhoud wegverhardingen, waarvan € 7,1 mln. aan asfalt en € 3,3 mln. aan 

elementenverhardingen. Daarnaast is voor € 0,6 mln. besteed aan activiteiten die verband houden met het onderhoud van 

straten, wegen en pleinen.

De reserve MOP-wegen is in 2007 ingezet voor de uitvoering van enkele grote projecten zoals: Madepolderweg, 
Bezuidenhoutseweg en Westvlietweg. Hiervoor is € 355.000 aan de reserve onttrokken.Per saldo is er nog € 376.000 
beschikbaar in de reserve MOP-wegen. Dit saldo zal worden ingezet voor de 2-jaarlijkse inspectie van het wegennet en de 
inhaalslag ontbrekende straatnaamborden in de stad. 

4.3.3 Water

Het Waterplan Den Haag 1998-2012 heeft onder andere tot doel om de belevingswaarde van water in de stad te verbeteren, de 
doorstroming in de polders te verbeteren en het visstandbeheer te implementeren. Hiertoe zijn in het plan ambities voor de 
langere termijn vastgesteld. Voor het beheer en onderhoud van grachten en vaarten zijn er goede samenwerkingsafspraken 
gemaakt met het Hoogheemraadschap van Delfland (herpolderingsconvenant). 

De veiligheid ten aanzien van overstromingen en wateroverlast door hevige neerslag zijn beschouwd in de Watervisie Den Haag. 
Deze visie gaat in op de wijze waarop in het stedelijk gebied van Den Haag ruimte kan worden gevonden voor water. De visie 
is gezamenlijk opgesteld met het Hoogheemraadschap van Delfland en ze is in november 2006 door het college vastgesteld. 

Het water is ook veiliger geworden doordat in 2006 en 2007 langs hoge kademuren voorzieningen zijn aangebracht waarmee 
drenkelingen zich in veiligheid kunnen brengen.  

Financiële consequenties 
Voor het regulier beheer is dekking aanwezig binnen het reguliere onderhoudsbudget. De projectomschrijvingen van het 
Waterplan t/m 2007 zijn eveneens financieel gedekt.  
Voor het beheer en onderhoud van grachten en vaarten zijn goede samenwerkingsafspraken gemaakt met het 
Hoogheemraadschap van Delfland (herpolderingsconvenant). Deze afspraken leiden tot een grotere doelmatigheid. Deze 
verbeterde doelmatigheid van de inzet van middelen heeft geleid tot een voordeel van € 1,4 mln.. De in het najaar geplande 
baggerwerkzaamheden van de grachten en vaarten ad € 0,4 mln. hebben vertraging opgelopen en zullen in 2008 worden 
uitgevoerd. Van de gereserveerde dekking van de baggerwerkzaamheden Scheveningse Haven ad € 0,4 mln. is in 2007 maar €
0,1 mln. benodigd. 
De verwachte reparatie aan de waterkering Scheveningse Haven ten gevolge van de najaarsstormen is niet urgent gebleken. Het 
hiervoor gereserveerde bedrag is daarom in 2007 niet uitgegeven. Daarnaast zijn er bijdragen van derden ontvangen. Het betreft 
de afrekeningen 2006 en 2007 van het bestek slootwerk met het Hoogheemraadschap van Delfland (€ 0,5 mln.).  

Het saldo is opgenomen in het dienstresultaat 2007 van Stadsbeheer.  

4.3.4 Riolering

Basis voor het onderhoud aan de riolering is de Verordening rioolrechten. 
Het Waterplan Den Haag 1998-2012 heeft onder andere tot doel het realiseren van een duurzaam water- en rioolsysteem. 
Hiertoe zijn in het plan ambities voor de langere termijn vastgesteld. Hierin zijn onder meer de volgende projecten opgenomen: 

• Maatregelen aan het rioolsysteem ter vermindering van de vuiluitworp op het oppervlaktewater mede gericht op de 
verplichting te voldoen aan de zogenaamde ‘basisinspanning’ in 2008; 

• Communicatieplan 
• Voortzetting van het aansluitprogramma niet-aangesloten percelen 
• Afkoppelen van verhard oppervlak 
• Grondwaternota 
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Het Haagse rioolstelsel heeft een respectabele leeftijd. De riolen die momenteel aan vervanging toe zijn, zijn doorgaans ouder 
dan 80 jaar. Omdat de ontwikkeling van Den Haag schoksgewijs plaats heeft gevonden, met onder andere veel uitbreidingen in 
de jaren 20 en de vroege jaren 30 van de 20e eeuw, komt er nu een piek van vervangingen aan. In het coalitieakkoord is 
afgesproken dat het rioolrecht kostendekkend is en dat de vervangingsachterstand in Den Haag niet verder mag oplopen. Dit 
betekent dat het vervangingstempo wordt opgevoerd van 7 km per jaar in 2006 naar ongeveer 12 km per jaar in 2010. De 
tarieven zijn hiertoe in 2007 met € 16,66 gestegen. Voor 2008 en verder betekent het een jaarlijkse tariefstijging van € 8,33 

Door het afkoppelen van het regenwater van het riool zal de belasting van het milieu de komende jaren verder afnemen. 
Daarnaast zal overlast door een beperkt functioneren van het riool bij hevige regenval verder worden beperkt. Om te voldoen 
aan de eisen van het waterkwaliteitsspoor moet nog circa 130 hectare verhard oppervlak in de periode t/m 2015 worden 
afgekoppeld.  

Financiële consequenties 
In 2007 zijn ten opzichte van dit programma extra investeringen in de rioolvervanging gerealiseerd, waardoor de gemeente 
voorloopt op de planning van het Gemeentelijke Rioleringsplan 2006-2010. In totaal is ongeveer 14 km riool vervangen, ten 
opzichte van het begrote aantal van 12 km. De kosten onderhoud riolering bedragen hierdoor in 2007 € 26,68 mln. Daarnaast 
zijn de kosten 2007 ad € 1,37 mln. van het Afvalwaterakkoord opgenomen.

Vanaf 2008 schrijft het besluit begroting en verantwoording voor dat de vervangingsinvesteringen riolering, gemalen en 
(pomp)installaties geactiveerd moeten worden. Gelet op de extra investeringen in 2007 hebben we ervoor gekozen deze 
vervangingsinvesteringen al vanaf boekjaar 2007 te activeren. De beschikbare middelen in de egalisatievoorziening 2007 worden 
— zo ver nodig - als bijdrage op deze activering in mindering gebracht. Na verrekening resteert ultimo 2007 op de balans een 
boekwaarde van € 4,351 mln. In de resterende planperiode zal deze boekwaarde worden verrekend met de in deze jaren te 
ontvangen baten voor het rioolrecht. Het saldo van de egalisatievoorziening riolering en waterzuivering bedraagt ultimo 2007 
hierdoor 0. 

4.3.5 Groen 

Het onderhoud van het groen wordt voornamelijk uit de gewone dienst wordt bekostigd.  
De belangrijkste activiteiten in 2007 betroffen: 

• Bomennota 
• Groot onderhoud aan monumentale bomen 
• Regulier onderhoud groen 
• Nazorg geplante bomen 2006/2007 
• Opstellen plantprogramma 2007/2008 
• Aanpak zieke kastanjes 

In 2007 maar met name in 2008 start het plantprogramma 2007-2008. Dit plantprogramma is omvangrijker dan in andere jaren, 
omdat met dit programma de achterstand die was opgelopen deels zal worden ingehaald. Het betreft een programma op basis 
waarvan ca. 800 bomen zullen worden geplant.  
Het restant van de middelen uit de reserve MOP-groen zullen, naast lopende projecten in de stadsdelen, worden ingezet voor de 
grote groengebieden zoals Clingendael en Westduinpark. 
Tenslotte is de problematiek van de zieke kastanjebomen in 2007 aangepakt. Ter bestrijding van deze problematiek zijn in 2007: 

• Zieke bomen gekapt 
• Ondergrondse standplaatsverbetering gerealiseerd 
• Controle rondes uitgevoerd 
• Vervangende bomen geplant 

Financiële consequenties 
Het saldo van de reserve MOP-groen wordt ingezet voor het bomenplantprogramma 2007/2008 en zal vooral in 2008 worden 
besteed. Verder wordt dit saldo ingezet voor de ontwikkeling van grote groengebieden zoals Clingendael en Westduinpark. Het 
saldo van de reserve aanpak zieke kastanjebomen zal in 2008 worden ingezet voor het kappen van zieke bomen, het planten van 
vervangende bomen en het houden van controlerondes. 
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4.4 Verbonden partijen 

Deze paragraaf gaat in op de partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie onderhoudt en waarin zij tevens een 
financieel belang heeft. Onder bestuurlijke relatie wordt verstaan een zetel in het bestuur van een participatie en/of stemrecht.
Van financieel belang is sprake wanneer de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld en die kwijt is in geval van 
faillissement van de deelneming en/of wanneer financiële problemen bij de deelnemingen kunnen worden verhaald op de 
gemeente. De gemeente kent drie soorten verbonden partijen, namelijk deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en publiek 
private samenwerkingsverbanden. 

4.4.1 Deelnemingen 

Deelneming Haags belang (%) Nominaal bedrag 
per
31-12-2007
* € 1.000

Dividend 2007
* € 1.000

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2% 2.894 13.724
N.V. Duinwaterbedrijf Zuidholland 40% 7.859 0
ENECO N.V. 17% 82.283 28.289
N.V. Haagsche Buurtspoorwegen 98% 589 0
N.V. Haagse Milieu Services 100% 454 2.500
N.V. Stadsherstel den Haag en omgeving 15% 2062 92
United Fish Auctions N.V. 34% 1.202 0
HTM Personenvervoer N.V. 100% 42.091 0
N.V. Woningbeheer 100% 1.361 40.000
N.V. Stedelijk Belang 100% 1.347 19.970
OCW Panden CV 99% 10
OCW Panden BV 99% 18
N.V.Zuid Hollands Investeringsfonds 11% 450
Winkelpanden Den Haag B.V. 50% 9 0
Winkelpanden Den Haag C.V. 49% 10 0
Starterspanden Den Haag B.V. 99% 18 0
Starterspanden Den Haag C.V. 89% 10 0

Bank Nederlandse Gemeenten N.V. 
In 2007 is aan de aandeelhouders een extra dividenduitkering van € 500 miljoen uitgekeerd ten laste van de reserves. Deze extra 
uitkering vloeit voort uit een gewijzigd kapitalisatiebeleid. 
Voor de gemeente Den Haag betekent dit een extra dividenduitkering van € 11,5 miljoen. 

Duinwaterbedrijf Zuid Holland N.V. 
In 2007 is onderzoek gedaan door de Erasmus Universiteit in samenwerking met het VEWIN naar winstregulering van de 
watersector. Het rapport is aan de minister van VROM aangeboden en wordt in de Tweede Kamer besproken. Uit het rapport is 
af te leiden, dat berekening van de winst genormeerd dient te worden, teneinde grote verschillen tussen de drinkwaterbedrijven 
te voorkomen. In 2008 zal dit verder besproken worden. DZH keert statutair geen dividend uit. Eventuele winst wordt 
verrekend in de tarieven. 

Eneco Energie Holding N.V. 
Tegen de achtergrond van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) en de nieuwe toekomststrategie van Eneco die zij in 
november 2007 aan de Aandeelhouderscommissie (AHC) heeft gepresenteerd, heeft het college van B&W van de gemeente Den 
Haag haar positie als publieke aandeelhouder van Eneco tegen het licht gehouden.  
In december 2007 heeft het college (opnieuw) bevestigd dat zij geen rol meer voor de gemeente ziet weggelegd als publieke 
aandeelhouder in Eneco en het principebesluit genomen de aandelen in het handelsbedrijf op termijn te vervreemden. Wanneer 
en onder welke voorwaarden dit gebeurt wordt de komende jaren in overleg met de Aandeelhouderscommissie en Eneco nader 
uitgewerkt. De aandelen in het netbedrijf van Eneco blijven overigens wel in handen van onder meer de gemeente Den Haag. 
Verkoop van het netbedrijf is namelijk niet mogelijk op basis van de Wet Onafhankelijk Netbeheer. 
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N.V. Haagsche Buurtspoorwegen 
In 2007 zijn de voorbereidingen voor de liquidatie van de HBS nagenoeg afgerond. Naar verwachting zal de liquidatie in 2008 
kunnen plaatsvinden. 

N.V. Haagsche Milieu Services 
In 2007 is veel aandacht besteed aan kwaliteit, veiligheid en kostenbeheersing. Dit heeft tot een positief resultaat geleid. Tussen 
de gemeente en Afvalverwerking Rijnmond (AVR) is overleg gevoerd over de vraag of de partijen de 
samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente, HMS en AVR wensen te continueren. Geconcludeerd is dat de partijen de 
samenwerking op basis van de samenwerkingsovereenkomst in elk geval tot 31 december 2010 wensen te continueren. Door 
wijziging van Europese wetgeving is de gemeente Den Haag gehouden aan Europese aanbesteding van de afvalcontracten. 
Tevens wordt gesproken over het mogelijk instellen van een Raad van Commissarissen, teneinde beter toezicht te houden op het 
bestuur van de onderneming. 

N.V. Stadsherstel Den Haag en omgeving 
In 2007 heeft een particuliere bezitter 400 certificaten van aandelen aangeboden aan de Gemeente Den Haag. De Gemeente 
Den Haag heeft met dit aanbod ingestemd. 

United Fish Auctions N.V. (UFA) 
In 2007 heeft UFA de kostenbeheersing verder doorgevoerd. Dit heeft gezorgd voor een verbetering het bedrijfsresultaat. Er is 
nog onduidelijkheid wat de impact is van de sanering van viskotters op de visafslagen. Scheveningen doet het bijzonder goed en 
laat wederom een groei van 10% in omzet zien! 

HTM Personenvervoer N.V. 
In 2007 heeft de gemeente Den Haag de juridische en financiële relatie met HTM Personenvervoer NV geherstructureerd. Er is 
voor € 42 mln. aan leningen van de Gemeente Den Haag aan HTM omgezet in aandelenkapitaal en de gemeente Den Haag 
heeft afstand gedaan van de garantie voor de exploitatie van HTM. Daarnaast heeft de gemeente Den Haag het vetorecht in het 
Stadsgewest Haaglanden opgegeven. Al deze maatregelen waren noodzakelijk om het voor HTM mogelijk te maken mee te 
kunnen dingen naar de concessie voor het busvervoer in Haaglanden-Stad per 1 januari 2009.  
Eind 2007 heeft het Kabinet besloten de verplichting tot aanbesteding van het busvervoer op basis van de Wet Personenvervoer 
2000 bij Koninklijk Besluit tot 1 januari 2012 uit te stellen en de keuzemogelijkheid tussen openbaar aanbesteden of 
onderhandse gunning bij de opdrachtgevers voor het openbaar vervoer (dat wil zeggen de stadsregio’s) te leggen. Het college van
B&W van de gemeente Den Haag heeft daarop het Stadsgewest Haaglanden opgroepen de aanbesteding van het openbaar 
busvervoer per direct te stoppen en onderhandelingen met HTM Personenvervoer te starten. Op 19 december 2007 heeft het 
Dagelijks Bestuur een gelijkluidende beslissing genomen. HTM dient vóór 1 april 2008 een marktconforme bieding te doen, 
anders wordt alsnog openbaar aanbesteed.  

N.V. Woningbeheer en N.V. Stedelijk Belang 
In 2007 is grote vooruitgang geboekt met de verkoop van het vastgoed van de NV Woningbeheer. Er resteert nog een klein 
aantal transacties. Deze zullen in de eerste helft van 2008 worden geëffectueerd. Naar verwachting zullen er medio 2008 geen 
bedrijfsactiviteiten meer plaatsvinden binnen Woningbeheer en zal de gemeente Den Haag als aandeelhouder een 
liquidatiebesluit kunnen overwegen. De voor- en nadelen worden onderzocht. Ten aanzien van een mogelijke verkoop van NV 
Stedelijk Belang wordt in 2008 duidelijkheid verwacht.  

Het uitgangspunt van de door Woningbeheer NV en NV Stedelijk Belang te realiseren vastgoedtransacties wordt gevormd door 
het collegebesluit van 21 december 2004.  

OCW Panden CV
Als tijdelijke maatregel zijn panden van de NV Stedelijk Belang en Woningbeheer NV in de CV gebracht, teneinde de belangen 
van doelgroepen van de gemeente te waarborgen. Te denken valt aan ateliers voor kunstenaars, blijf van mijn lijf huizen, opvang
dak en thuislozen, begeleid wonen. De liquidatie van de CV wordt eind 2008 verwacht.

OCW Panden BV
De vennoten van een CV mogen geen beheersdaden verrichten. Hiervoor is een BV in het leven geroepen. De liquidatie van de 
BV wordt eind 2008 verwacht.
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4.4.2 Gemeenschappelijke regelingen 

Gemeenschappelijke regelingen Nominaal 
bedrag per 31-
12-2007
* € 1.000

Haags belang 
(%)

Ypenburg (BOY) (Pijnacker-Nootdorp) 58%
Harnaschpolder (Delft , Midden-Delftland) 33%
Industrieschap Plaspoelpolder (IPP) (Rijswijk) 50%

Ypenburg (BOY)
Het resultaat van deze grondexploitatie is verder verbeterd ten opzichte van 1 januari 2007. De kosten zijn verlaagd en de 
opbrengsten verhoogd. In 2007 heeft er conform de vastgestelde toetsingskaders een winstuitkering plaats gevonden, deze 
uitkering is in de Reserve Grondbedrijf gestort.  

Industrieschap Plaspoelpolder (IPP) 
Het Haagse aandeel van de algemene reserve van dit industrieschap is gestegen. Het industrieschap beheert nog 3 
grondexploitaties, die alle drie op het moment een positief resultaat hebben. De positieve resultaten worden t.z.t. toegevoegd 
aan de reserves van het industrieschap. 

4.4.3 Publiek private samenwerkingsverbanden 

Publiek private samenwerkingsverbanden Nominaal bedrag per 
31-12-2007 in € 1.000

Haags belang (%)

Participatiemaatsch. Wateringse Veld I B.V. 18 100%
Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld C.V. 9 49%
Wateringse Veld Beheer B.V. 9 50%
Participatiemaatschappij ’s-Gravenhage B.V. 0 100%
Ontwikkelingsbedrijf Leidschenveen C.V. 9 49%
Ontwikkelingsbedrijf Leidschenveen beheer B.V. 18 50%
Wijkontwikkelingsmij. Stationsbuurt - Oude Centrum B.V. 9 49%
Wijkontwikkelingsmij. Stationsbuurt-Oude Centrum Den 
Haag C.V.

10 43%

Montaigne Lyceum 0 0

Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld 
Door prijspeilcorrecties en onderhandelingsresultaten zijn de grondopbrengsten toegenomen. De grondkosten zijn ook 
toegenomen, maar minder dan de grondopbrengsten waardoor de grondexploitatie nu een positievere eindwaarde laat zien dan 
vorig jaar. Voor de risico’s zijn reserveringen opgenomen in de grondexploitatie, behalve voor een aantal belastingrisico’s.  

Ontwikkelingsbedrijf Leidschenveen 
Het resultaat van de grondexploitatie is verslechterd, maar nog steeds positief. De verslechtering is ontstaan door de stijgende
grondkosten en de niet even snel stijgende grondopbrengsten. De risico’s van de grondexploitatie zijn gedaald doordat een aantal 
risico’s is overgeheveld naar andere plannen. 

Montaigne Lyceum (PPS) 
Het doel van de PPS is het ontwerpen, bouwen, inrichten, financieren, onderhouden en beheren van een school voor voortgezet 
onderwijs. De betrokken partijen zijn de gemeente Den Haag, SCO Lucas en de Talentgroep Montaigne B.V. De gemeente is 
verantwoordelijk voor de huisvesting van het onderwijs, is opdrachtgever en eigenaar van grond en schoolgebouw. De realisatie 
van een schoolgebouw inclusief gymnastieklokalen van ca. 10.000 m2 voor een totaal investeringsbedrag van € 13,9 mln. Het 
resultaat is de beschikbaarstelling van een schoolgebouw gedurende 28,5 jaar vanaf augustus 2006. 
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4.5 Grondbeleid 

Coördinerend portefeuillehouder:  

Visie op het grondbeleid 

De gemeente Den Haag tracht de doelstellingen, zoals opgenomen in diverse programma’s, in principe te realiseren door het 
voeren van een actieve grondpolitiek. Echter, wanneer private partijen een bijzondere grondpositie hebben of wanneer de 
projecten zeer complex en of risicovol zijn, behoudt de gemeente Den Haag de mogelijkheid te kiezen voor een faciliterende 
grondpolitiek. 

Door actieve grondpolitiek wordt de regie van de gemeente Den Haag op de ontwikkeling van bij de gemeente in eigendom 
zijnde gronden gewaarborgd en wordt verzekerd dat de kosten die de gemeente moet maken, op marktpartijen kunnen worden 
verhaald. De actieve grondpolitiek is op relevante onderdelen door de gemeente Den Haag uitgewerkt. Voorbeelden hiervan 
zijn de nota Grondbeleid en de nota Gronduitgifte beleid waaronder de Grondprijzenbrief. In 2007 is het onderzoek naar het 
Haags erfpachtstelsel uitgevoerd.  

Het verwervingsinstrument is een belangrijk middel om uitvoering te kunnen geven aan de actieve grondpolitiek. In 2007 is 
daartoe de reserve Strategische Aankopen Structuurvisie ingesteld met een bedrag van € 15 miljoen. De eventuele negatieve 
exploitatiesaldi van het vastgoed, waaronder de rente- en afschrijvingslasten, worden ten laste gebracht van deze reserve. 
Zodoende kan met deze reserve voor circa € 45 miljoen aan strategische posities worden verworven. 

Uitgiftebeleid / Grondprijzen

De nota Gonduitgiftebeleid 2006-2007 is een actualisering van de kaders waarbinnen gronduitgiftes tot stand komen. De uitgifte 
van gronden vindt plaats in erfpacht conform het systeem van eeuwigdurende erfpacht. Grond is een specifiek onroerende goed, 
omdat het zijn waarde ontleent aan hetgeen erop gebouwd mag worden, dan wel waarvoor het gebruikt kan worden. De 
gemeente weegt hierbij zowel het economische als het maatschappelijke belang af. Het uitgangspunt bij de bepaling van de 
grondwaarde is dan ook een op functie gebaseerd grondprijsbeleid waarbij de uitgifteprijs marktconform wordt vastgesteld. De 
grondprijzenbrief 2007 is een actualisatie van het grondprijzenonderdeel van de Nota Gronduitgifte. In 2007 zijn de 
voorbereidingen getroffen voor de actualisatie van de Nota Gronduitgifte 2008-2009. 

De grondwaarde voor de verschillenden functies zoals commerciële woningbouw en commercieel vastgoed wordt bepaald aan de 
hand van de residuele grondwaardeberekening. De grondwaarde voor bedrijfsruimte wordt op comparatieve wijze bepaald per 
m2 grond. Indien het bruto vloeroppervlak (bvo) van het object groter is dan de kavel, dan wordt de grondwaarde bepaald per 
m2 bvo. Voor sociale woningbouw geldt een normgrondprijs per woning en voor non-profit voorzieningen geldt een vaste 
grondprijs per m2.  

Erfpacht

De gemeente Den Haag geeft grond uit door het sluiten van erfpachtovereenkomsten. De gemeente wil hierdoor een sturende 
rol in de ruimtelijke ordening vervullen. De opbrengsten uit de eerste uitgifte komen ten bate van de grondexploitatie van het 
betreffende gebied. Daarna zijn de baten uit het beheer van de erfpacht in beginsel algemene middelen. In een aantal gevallen 
heeft de gemeenteraad een specifieke bestemming aan de baten uit het beheer van de erfpacht gegeven. Deze afspraken worden 
hieronder kort weergegeven, ingedeeld in rechten van corporaties en van particulieren. 

Corporaties.
Met de corporaties zijn specifieke afspraken gemaakt over de baten van de heruitgifte en de meerwaarde uit verkoop, uitbreiding
en herontwikkeling na heruitgifte. Deze baten worden conform raadsbesluit 401/1994 in het Volkshuisvestingsfonds gestort. 
Hiernaast zijn in afwijking van het voorgaande, in 2003 met de corporaties afspraken gemaakt over de inzet van de meerwaarde 
uit herontwikkeling en verkoop in de benoemde herstructureringsgebieden. De meerwaarde wordt niet afzonderlijk afgerekend 
maar opgenomen in het vooraf berekende resultaat van de kosten en opbrengsten per plangebied. Tot de kosten van de 
corporaties worden ook de kosten van de herinrichting van de openbare ruimte in die gebieden gerekend. Gedurende de looptijd 
van de afspraken (2003-2010) blijft tussentijdse afdracht van de resultaten per plangebied achterwege. 
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Particulieren.
De baten uit het plangebied Scheveningen Haven worden ingezet voor het Fonds Scheveningen Haven, waaruit de gemeente 
een bijdrage kan leveren aan ontwikkelingen in het gebied. De baten ten gevolge van de afkoop van canonverplichtingen bij 
heruitgifte kunnen ontstaan bij de regeling van de heruitgifte zelf, dan wel in de loop der jaren op verzoek van de erfpachter. In 
2007 zijn er geen baten geweest. 

Heruitgifte.
De heruitgifte van aflopende rechten van erfpacht is voortgezet. In 2007 expireerden geen rechten. Wel zijn er 1500 
aanbiedingen verstuurd naar de erfpachters, waarvan het recht van erfpacht eind 2010 expireert. De betrokken gebieden 
betroffen met name delen in Scheveningen en Moerwijk. In Scheveningen is voor een dertigtal rechten besloten vooralsnog geen 
heruitgifte aan te bieden in afwachting van nadere besluitvorming in het kader van de Structuurvisie. Tevens zijn 200 eigen 
verzoeken om heruitgifte in behandeling genomen en afgewikkeld. 

Toekomst erfpachtsysteem. 
Op verzoek van de raad is door een commissie van deskundigen een onderzoek naar de toekomst van het erfpachtsysteem 
gehouden. Het eindrapport is in februari 2006 uitgebracht. In het collegeakkoord van april 2006 is besloten dat onder een aantal
voorwaarden naast erfpacht ook eigendom in Den Haag mogelijk moet worden gemaakt. Met name over de financiële en fiscale 
aspecten van een dergelijke overgang heeft aanvullend onderzoek plaatsgevonden, zowel door de bovengenoemde commissie van 
deskundigen als door middel van een enquête onder Haagse erfpachters en potentiële kopers van een huis in Den Haag. Dit alles 
heeft ertoe geleid dat begin 2008 een besluit is genomen over een gemengd stelsel, waarbij zowel erfpacht als eigendom voor de 
burger onder een aantal voorwaarden tot de mogelijkheden gaat behoren.  

Reserves en risico’s 

In de Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2007 (MPG) is voor het bepalen van het benodigde weerstandsvermogen van de 
reserve Grondbedrijf een risico analyse uitgevoerd. De analyse heeft betrekking op de veertig belangrijkste bestuurlijk 
vastgestelde grondexploitaties die samen 93% van de nog te realiseren kosten en opbrengsten bevatten. Voor de algemene risico’s
is een korte markt- en beleidsanalyse uitgevoerd voor de functies wonen, bedrijven en kantoren. Voor de projectspecifieke 
risico’s is een scan uitgevoerd aan de hand van de elementen tijd, geld en inhoud. Het benodigde weerstandsvermogen wordt 
uitgedrukt in een bandbreedte en komt uit op € 80 miljoen tot € 121 miljoen. De actuele stand van de Reserve Grondbedrijf 
nadert de onderkant van de minimale bandbreedte. 

Ontwikkeling Reserve Grondbedrijf  

Op 1 januari 2007 was de stand van de Reserve Grondbedrijf € 64,7 miljoen. De Reserve Grondbedrijf bedraagt (vooruitlopend 
op het raadsbesluit bij de jaarrekening) op 31-12-2007 € 79,5 miljoen. Onderstaande tabel geeft de meerjaren ontwikkeling aan 
tot en met 2011. Naast een extrapolatie van de uitgaven voor rente en de opbrengsten uit de afsluiting van positieve plannen, is
ook rekening gehouden met de toekomstige risico’s. 

          (bedrag x € miljoen) 

*In de stand 31-12-2007 is opgenomen het te verrekenen resultaat met het grondbedrijf van € 6,0 miljoen.  

Ad b) Risico’s negatieve plannen  
Een bedrag van € 3,7 miljoen wordt ten laste gebracht van de Reserve Grondbedrijf en gedoteerd aan de voorziening Negatieve 
Plannen als gevolg van wijzigingen van de plansaldi van grondexploitaties over 2007. Dit bedrag bestaat uit een positief effect
van € 3 miljoen als gevolg van de autonome mutaties en een negatieve saldibijstelling ter waarde van € 6,7 miljoen als gevolg 
van planinhoudelijke aanpassingen. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Omvang reserve per 1-1 59,1 64,7 79,5 85,7 90,4 87,6

a. onttrekking rente 0 0 0 0 0 0
b. risico negatieve plannen -4,1 -3,7 0 0 0 0
c. afsluiten positieve plannen 1,4 1,4 10,3 8,8 1,3 1,1
d. risico positieve plannen 11,1 0,0 0 0 0 0
e. afdracht winst -4,0 -4,1 -4,1 -4,1 -4,1 -4,1
f. overige mutaties 1,2 21,2 0 0 0 0

Stand van de reserve per 31-12 64,7 79,5* 85,7 90,4 87,6 84,6
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Ad c)  Afsluiten positieve plannen 
De post afsluiten positieve plannen bestaat het afsluiten van positieve Haagse grondexploitaties ter waarde van € 1,4 miljoen.  

Ad d) Risico’s positieve plannen 
De risico’s van positieve plannen bedroegen in 2007 nihil. 

Ad e) Afdracht winst 
In de Voorjaarsnota 2004 is besloten tot een jaarlijkse taakstellende winstafdracht van de Reserve Grondbedrijf ter waarde van 
€ 4,1 miljoen. 

Ad f) Overige mutaties 
In 2007 is het samenwerkingsverband Ypenburg, conform de vastgestelde toetsingskaders, tot winstuitkering overgaan voor een 
bedrag van € 4,6 miljoen. Deze uitkering komt, conform het collegebesluit Beheersing grondexploitaties, gemeenschappelijke 
regelingen en publiekprivate samenwerkingen van 18 mei 2004, de Voorjaarsnota 2004 en het raadsvoorstel Wijziging 
gemeenschappelijke regeling samenwerkingsverband Ypenburg  (rv 11) uit 2006, ten gunste van de reserve Grondbedrijf. 
Tevens zijn in het concernbericht 2007 reeds enkele besluiten genomen welke betrekking hebben op de stand van de Reserve 
Grondbedrijf. Ten eerste is besloten om de reserve Vinex op te heffen. De vrijgevallen middelen ter waarde van € 15,4 miljoen. 
worden conform de besluitvorming gedoteerd aan de Reserve Grondbedrijf. Ten tweede is besloten om de gerealiseerde 
verkoopopbrengst verspreid bezit van 2006 ter waarde van € 2,2 miljoen, welke reeds is toegevoegd aan de Reserve 
Grondbedrijf, te onttrekken aan de Reserve Grondbedrijf en te doteren aan de Reserve Vastgoedexploitatie.  
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4.6 Financiering 

De uitvoering van de gemeentelijke treasurytaken geschiedt door de Centrale Treasury binnen de kaders van de kasgeldlimiet en 
de renterisiconorm op grond van de Wet Fido. Het treasurybeheer is gericht op het minimaliseren van de gemeentelijke 
rentelasten op lange termijn. Voorwaarde hierbij is dat de rente- en overige financieringsrisico’s beheersbaar blijven.  

Renteontwikkelingen geld –en kapitaalmarkt 

De mondiale economie heeft in 2007 goed gepresteerd. De economische groei was opnieuw relatief hoog. Toch zijn er risico’s 
die de economische ontwikkeling in 2008 negatief kunnen beïnvloeden: de opgelopen inflatie, de verdieping van de recessie op 
de Amerikaanse huizenmarkt, maar vooral de kredietcrisis in de Verenigde Staten van Amerika (VS).  
De Federal Reserve (Fed) heeft de rente in 2007 in drie stappen verlaagd met in totaal 1%. De economische problemen in de VS 
lopen naar verwachting door in 2008. In de loop van de tweede helft 2008 zal zich mogelijkerwijs een omslag voordoen. In 
Europa steeg de rente van de 3-maands euribor van ongeveer 3,7% begin januari 2007 naar 4,95% in november 2007 om 
vervolgens te dalen naar 4,7% eind december 2007. De markt verwacht dat de ECB later in 2008 de rente mogelijk zal verlagen. 
De inflatie moet dan wel lager zijn dan 3,1%, eind december 2007 (doelstelling ECB: 2%). 

Onder invloed van tegenvallende economische berichten, een verdere renteverlaging in de VS en de opnieuw oplaaiende onrust 
op de financiële markten hebben de staatsobligaties het vanaf juli 2007 goed gedaan. In Europa steeg het rendement op 10-jarige
staatsleningen van ongeveer 3,95 begin januari 2007 naar 4,70% in juli 2007 om vervolgens te dalen naar 4,40% eind december 
2007. De markt verwacht dat de rente op 10- jarige staatsobligaties in het EMU-gebied voor 2008 zal liggen tussen 4,25% en 
4,5%. Deze ontwikkelingen zullen worden meegenomen in de opstelling van de begroting 2009—2012. 

Risicobeheer 

Renterisico bij kortlopende financiering 
Het risico op kortlopende financiering wordt beperkt door de kasgeldlimiet. Voor de gemeente geldt dat de totale omvang van 
de vlottende schuld gebonden is aan een maximum van 8,5% van de totale lasten van de ontwerpbegroting. De kasgeldlimiet 
voor 2007 is € 177 mln.  

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de gemeente in 2007 ver onder de kasgeldlimiet is gebleven. In het verslagjaar is de 
gemiddelde liquiditeitspositie € 368 miljoen positief, terwijl in de begroting 2007 (na aanpassing concernbericht 2007) uitgegaan 
is van een gemiddelde liquiditeitspositie van € 325 miljoen positief. Het verschil tussen werkelijk en begroot is voornamelijk 
ontstaan door lagere uitgaven en hogere ontvangsten welke niet zijn geraamd. Het overtollige geld is in de loop van 2007 tegen 
een gemiddelde rente van 4,18% op de geldmarkt uitgezet. 

Renterisico bij langlopende financiering 
Voor de langlopende financiering bepaalt de wet Fido de norm voor het renterisico. Deze norm bedraagt 20% van de omvang 
van de vaste schuld en heeft als doelstelling de herfinanciering van de totale portefeuille opgenomen geldleningen over minimaal
vijf jaar te spreiden. In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de werkelijke renterisiconorm 2007 in relatie tot de
begrote norm over 2007. Uit de tabel blijkt dat in het verslagjaar is voldaan aan de renterisiconorm.  
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Renterisiconorm en renterisico’s vaste schuld (bedragen x € 1 mln.)  Realisatie 
2007

Begroting 
2007

Renterisiconorm
1) Stand van de vaste schuld per 1-1 
2) Het bij ministeriele regeling vastgesteld percentage 
3) Renterisicononorm (8*9/100) 

     730 
     20% 

    146 

   726 
   20% 
   145 

Toets renterisiconorm
4) Renterisiconorm 
5) Renterisico op vaste schuld 
6) Ruimte (+) / Overschrijding (-); (10-7) 

    146 
   0 

    146 

   145 
   - 1 

   146 

Kredietrisico’s derden 
De gemeente heeft € 621 miljoen aan middelen uitgezet. Deze middelen zijn ingedeeld in risicogroepen. Voor een bedrag van  
€ 262 miljoen zijn leningen uitgezet zonder hypothecaire zekerheid. In dit bedrag is tevens begrepen de deposito aan de ABN 
AMRO Bank voor een bedrag van € 88 miljoen en de verstrekte leningen aan HTM voor de Randstadrail van € 132 miljoen.  

Uitgezette middelen per risicogroep (x € 1 mln) Restant schuld 
per eind 2007 

Fonds Uiver 2006  
Belegging garantieproducten 
Met hypothecaire zekerheid 
Zonder hypothecaire zekerheid

           306 
                48 
                  5 
              262

Totaal                621

In 2007 is een bedrag van € 116,1 mln. aan langlopende uitgegeven leningen zonder zekerheid vervroegd afgelost door Stedelijk 
Belang, Woningbeheer, Harnaschpolder en HTM).  

Voorziening langlopende leningen u/g
Jaarlijks wordt op basis van risico-inschatting van iedere individuele lening de voorziening voor langlopende leningen en 
garanties bepaald volgens De Nederlandsche Bank norm (Bazel I akkoord). Vanaf 1 januari 2007 is het toegestaan de voorziening 
te bepalen volgens het Bazel II akkoord. Per 1 januari 2008 zal dit akkoord door De Nederlandsche Bank officieel worden 
ingevoerd (2007 is een proefjaar waarbij het Bazel II akkoord mag worden toegepast). 
Bij Bazel II is het uitgangspunt dat het minimum aan eigen vermogen dat een bank moet aanhouden evenredig moet zijn aan het 
(krediet)risico dat gelopen wordt. Dit betekent dat meer dan bij Bazel I aan elke klant of partij een risico moet worden 
toegekend. Deze risico’s kunnen enerzijds worden bepaald met behulp van interne modellen en anderzijds door externe ratings. 
Door Bazel II is de voorziening nu meer gebaseerd op risicograden, solvabiliteit, restant looptijd van de lening en wel/geen 
zekerheden. Deze nieuwe standaard is hierdoor fijnmaziger dan de methode die gebaseerd was op Bazel I.  

Door de vervroegde alsmede reguliere aflossingen is het risico nog extra afgenomen en is in 2007 een bedrag van € 11,8 mln 
(volgens Bazel I) vrijgevallen. Op basis van Bazel II heeft een aanvullende vrijval plaatsgevonden van € 7,0 mln. Van deze vrijval 
heeft € 6 mln. betrekking op de uitstaande leningen aan de HTM. Per saldo is een bedrag van € 18,8 mln. vrijgevallen. De 
voorziening langlopende leningen bedraagt per eind 2007 € 6,9 mln. 

Voorziening belegging Fonds Uiver 2006 en garantieproducten.
Het Fonds Uiver 2006 bestaat uit gekochte obligaties van financials (banken) met een rating. Een rating geeft de kans aan op een
faillissement. Hoe hoger de rating hoe geringer het risico. De portefeuille bestaat uit 49% aan instellingen met een triple A, 31% 
met een dubbel A en 20% met een single A. Het risico bij een triple A rating is 0,06%, bij een dubbel A 0,22% en bij een single
A 0,46%. Mocht een financial in de problemen komen dan wordt deze obligaties verkocht en vervangen door obligaties van een 
andere financial. Het risico van het fonds is hierdoor nagenoeg nihil en is op grond daarvan geen voorziening getroffen.  
Op 20 december 2007 is voor een totaalbedrag van € 47,5 mln. belegd in een drietal duurzame garantieproducten. Bij deze 
beleggingen is sprake van hoofdsomgarantie waardoor het risico op 0% is gesteld. Hierdoor is voor deze belegging geen 
voorziening gevormd 

Gegarandeerde geldleningen
De afgelopen decennia heeft de gemeente aan diverse maatschappelijke sectoren borgstellingen verleend voor investeringen in 
hun materiële activa. In de besluitvorming zijn deze investeringen aangeduid als maatschappelijk relevant en vertegenwoordigen 
derhalve naar de opvatting van het bestuur een publiek openbaar belang. 
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      (bedragen x € 1.000) 
Omschrijving Restant per

 31-12-2007
Restant per 
31-12-2006

Accommodaties sportverenigingen 358 379
Appeltheater/Jeugdtheater(Stella) (1) 0 116
S.C.H.A.K.  422 454
Sociaal pedagogische zorg 240 256
Kessler Stichting Thuislozenzorg 706 744
Inburgering (asielzoekers) 76 83
Kinderopvang 397 452
Zieken- en verpleeghuizen  4.923 5.797
Geestelijke gezondheidszorg/bejaardenoorden  
Overige gezondheidszorg 
Stadsvernieuwingsfonds 

22.488
0

28

31.598
350
35

Openbaar vervoer HTM (2) 175.128 216.019
TOTAAL 204.766 256.283

1) In 2007 is de garantie op de lening Appeltheater/Jeugdtheater geëindigd, omdat de lening in zijn geheel vervroegd is afgelost.
2) De financiële en juridische relatie tussen de HTM Personenvervoer NV en de gemeente Den Haag is geherstructureerd.  
Op basis van de herstructureringsovereenkomst is de garantie van drie leningen komen te vervallen. 

In 2007 is de voorziening voor gegarandeerde geldleningen ook berekend op basis van Basel II. De vrijval op basis van Basel II 
bij de voorziening garanties bedraagt € 14,0 mln, en wordt voornamelijk veroorzaakt door HTM (€ 10,8 mln). De garanties van 
de HTM maken voor 86% deel uit van de totaal uitstaande garanties. De voorziening komt per eind 2007 uit op € 5,6 mln.  

Financieringspositie 

In 2007 is voor de financiering van derden € 8 mln. aan langlopende leningen o/g aangetrokken en direct doorverstrekt. 
Hierdoor blijft matching bestaan tussen de financiering o/g en u/g. In de begroting 2007 is uitgegaan dat er geen nieuwe 
leningen aangetrokken zouden worden. De gemiddelde financieringspositie is als volgt opgebouwd: 

       
Gemiddelde standen (x € 1 mln.)  Rekening 2007 Begroting 

2007
Verstrekte leningen aan diensten  1.127 1.085 
Deelnemingen     61    39  
Uitgezette middelen                                    654 700 
 1.842  1.824  
Beschikbare middelen:   
Reserves en voorzieningen *  

1.486
1.162

Opgenomen leningen                    718 707  
 2.204 1.869 
Overschot        362   45  

* De gemiddelde stand van de reserves en voorzieningen € 2.126 is gecorrigeerd voor een bedrag van € 640 mln. Dit betreft voorzieningen in 
het kader van het Groot Stedenbeleid, Hubertustunnel, Randstadrail en Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing  welke niet op kasbasis
aanwezig zijn.  

Leningenportefeuille o/g: 
Op 1 januari 2007 had de gemeente € 729,9 miljoen aan leningen o/g tegen een gemiddelde van 4,28%. Ultimo 2007 is dit 
gedaald tot € 664,8 miljoen tegen een gemiddelde van 4,26%. De volumedaling van € 65,1 miljoen wordt voornamelijk 
veroorzaakt door vervroegde aflossingen. 

Bedrag Gemiddelde portefeuillerente 

Stand per 31 december 2006 729,9 4,28 % 
nieuwe leningen 8,0                  4,64 %  
reguliere aflossingen  -13,1 4,45 % 
vervroegde aflossingen        -60,0 4.40 %  
renteaanpassingen (oud percentage)                 -                   -- 
renteaanpassingen (nieuw percentage)                 -                   -- 
Stand per 31 december 2007 664,8 4,26 % 
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De onderstaande grafiek geeft inzicht in de ontwikkeling van de in portefeuille opgenomen leningen voor de jaren 2006 tot en 
met 2010, uitgaande van de stand per balansdatum. Het volume van de o/g portefeuille zal in de jaren 2008 tot en met 2010 
teruglopen met ongeveer 20 %.     

Leningenportefeuille u/g 
Op 1 januari 2007 beschikte de gemeente over € 408,7 miljoen aan leningen u/g tegen een gemiddeld percentage van 4,92%. 
Ultimo 2007 is het volume gedaald tot € 266,4 miljoen tegen een gemiddeld percentage van 4,53 %. De daling van € 142,3 
miljoen wordt veroorzaakt door reguliere (€ 34,2 mln) en vervroegde aflossingen van  (€ 116,1 mln :o.a. HTM € 42 mln., 
Harnaschpolder € 60 mln., en Stedelijk Belang € 11,6 mln.). 

(bedragen x € miljoen)
Bedrag gemiddelde portefeuillerente 

Stand per 31 december 2006 408,7 4,92 % 
Nieuwe leningen 8,0 6,08 % 
Reguliere aflossingen  -34,2 4,65 % 
Vervroegde aflossingen -116,1  5,81 %  
Rente-aanpassingen  (oud percentage) -- --- 
Rente-aanpassingen (nieuw percentage) -- --- 
Stand per 31 december 2007 266,4 4,53 % 
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Ontwikkeling van portefeuille u/g

Uit de grafiek blijkt dat het volume van de u/g portefeuille in 2007 sterk is gedaald door met name vervroegde aflossingen 
In de jaren 2008 tot en met 2010 zal het volume van de portefeuille jaarlijks teruglopen met ongeveer 10 %.  

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen 
In 2007 heeft de gemeente besloten om van het gemeentelijke liquiditeitsoverschot € 150 miljoen te reserveren voor duurzame 
beleggingen. Afgesproken is om € 60 miljoen maximaal 5 jaar uit te zetten en € 90 miljoen maximaal 3 jaar. Samen met Loyalis 
Financial Services is een eerste duurzame belegging overeengekomen voor een bedrag van € 50 miljoen in drie duurzame 
garantieproducten, die alle voldoen aan de Wet Fido en het Treasury Statuut.  
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Garantieproduct I: tegen een marktwaarde van € 19,805 mln. belegd voor 5 jaar. De hoofdsom is door de Deutsche Bank 
gegarandeerd. Op aflossingsdatum 20 december 2012 zal deze duurzame belegging een minimale waarde garanderen van € 23 
miljoen.  

Garantieproduct II: deze belegging tegen een marktwaarde van € 19,804 mln. heeft plaatsgevonden bij Barclays PLC, die ook de 
hoofdsom heeft gegarandeerd. Op aflossingsdatum 20 december 2012 zal eveneens een bedrag van € 23 miljoen ten gunste van 
de gemeente vrijvallen.  

Garantieproduct III: deze belegging heeft een nominale inleg van € 10 mln., waarvan € 7,9miljoen is belegd in een duurzame 
zerocoupon obligatie bij Barclays PLC. De hoofdsom door Barclays PLC is gegarandeerd. Begin maart 2008 zal het restantbedrag 
van € 2,1 mln. worden belegd.  
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4.7 Investeringen 

Het meerjaren investeringsprogramma (MIP) bevat onrendabele en rendabele investeringen voor de taakvelden: gemeentelijke 
huisvesting, brandweer, cultuur, onderwijshuisvesting, herinrichting openbare ruimte, water, welzijns- en sportaccommodaties, 
verkeer, stedelijke ontwikkeling, milieu en natuur en financiën. Het MIP geeft inzicht in de fasering van de investeringsprojecten 
over de jaarschijven 2007-2011. Het MIP bevat overigens alleen het gemeentelijk financieel aandeel in de investeringen. De 
bijdragen van derden is niet terug te vinden in het MIP, terwijl wel inspanning wordt geleverd om dit geld te besteden (zoals 
gedeeltelijk Randstadrail en Hubertustunnel). 

In de jaarrekening wordt uitsluitend ingegaan op de verschillen tussen de in het MIP geraamde bedragen voor de jaarschijf 2007 
(inclusief technische activeringen) en de realisatie. In het jaar 2007 is voor € 128,3 miljoen geïnvesteerd. Ten opzichte van de 
ramingen in de jaarschijf 2007 (van het MIP) is de onderbesteding circa 25%. Dit komt overeen met € 43,4 miljoen. Het gaat 
hierbij om een onderuitputting ten opzichte van de ramingen van de jaarschijf 2007 en niet een onderuitputting op het totale 
krediet. De beschikbaar gestelde kredieten worden in de jaren na 2007 alsnog uitgegeven.  

De achterblijvende uitgaven zijn in financiële zin “onderuitputting”. In wezen is echter sprake van vertraging: 
investeringsprojecten komen langzamer tot stand dan is gepland. Het budget per investeringsproject (kredieten) blijft beschikbaar
voor de desbetreffende investeringen. Uiteindelijk worden alle investeringen wel gerealiseerd. De oorzaken van de vertraging bij
de verschillende projecten ligt meestal in langer durende voorbereidingsprocedures en/of inhoudelijke wijzigingen in het 
desbetreffende project.  

Programma 
MIP
2007

Realisatie
2007

Verschil Overige 
projecten

Grote 
projecten 

Bestuur/ Gemeenteraad 641 641 0 0 0 
Bestuur/College 5.903 4.757 -1.146 459 -1.605 
Burgerzaken 35 35 0 0 0 
Veiligheid 3.026 2.762 -264 -264 0 
Cultuur en media 33.490 29.325 -4.165 -585 -3.580 
Onderwijs 36.725 36.725 0 0 0 
Werk en Inkomen 12.906 11.689 -1.217 -1.217 0 
Leefbaarheid 2.906 1.016 -1.890 -1.890 0 
Sport 17.374 15.984 -1.390 -611 -779 
Volksgezondheid en Zorg 358 326 -32 302 -334 
Verkeer 41.662 9.172 -32.490 -24.082 -8.408 
Milieu 7.867 7.481 -386 -386 0 
Internationale zaken, Promotie en Communicatie 3.134 3.134 0 0 0 
Financiën 6.049 5.590 -459 -50 -409 

TOTAAL 172.076 128.637 -43.439 -28.324 -15.115 

Realisatie overige projecten 

De belangrijkste verschillen ten opzichte van het MIP worden per programma verklaard door onderstaande: 

Bestuur / Gemeenteraad 

Audiovisueel Apparatuur Raadszaal 
In 2007 is geïnvesteerd in audiovisueel apparatuur in de raadszaal. Deze investering is conform de richtlijnen geactiveerd. 

Bestuur / College 

Bibliotheken
In het kader van het Shared Services beheer heeft de Dienst Openbare Bibliotheek een drietal panden (Uitenbroeksestraat 4, 
Rossinistraat 141 en Linnaeusstraat 2) overgedragen aan de Facilitaire dienst. De boekwaarde van € 1.046.000 is geactiveerd.  
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Haagnet 
Er is in 2007 extra geïnvesteerd in de beveiliging van Haagnet ad € 808.000.

Onderwijs 

Huisvestingsprogramma’s 
Het verloop van de bestedingen voor de uitvoering van de diverse lopende Onderwijs Huisvestingsprogramma’s en 
bouwvoorbereidingen is per saldo 1,2 miljoen voorspoediger geweest dan voor het jaar 2007 was voorzien. 

Werk en inkomen 

HaegheFlor 
Een deel van de voor 2007 geplande werkzaamheden zal doorlopen in 2008. De oplevering en afrekening blijven volgens 
planning begin 2008. 

Leefbaarheid 

Milieudepot De Werf 
De bouw van het milieudepot De Werf wordt begin 2008 afgerond. 

Volksgezondheid en Zorg 

RMU
De aanschaf van de Mobiele Röntgen Unit (RMU) voor tuberculosescreening bij instellingen was voorzien in 2008, maar is reeds 
in 2007 aangeschaft.  

Verkeer

Hubertustunnel 
Bij het project Hubertustunnel zijn eerst bijdragen van derden benut, alvorens het gemeentelijk aandeel worden besteed. De 
budgetten voor Buurtschap DKG, Lange Voorhout, Neherkade, Randstadrail en Verkeersveiligheidsplan worden naar 
verwachting in 2008 besteed 

Milieu 

Zeehavens damwand 
Als onderdeel van de beëindiging van het contract met Norfolk in 2006 is conform het huurcontract een bedrag van € 1,314 mln 
betaald als vergoeding voor een damwand. Deze damwand is in 2007 geactiveerd.   

Vervanging Riolering 
Vanaf 2008 schrijft het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor dat vervangingsinvesteringen in rioleringen, gemalen en 
(pomp)installaties geactiveerd moeten worden. De gemeente Den Haag heeft ervoor gekozen deze vervangingsinvesteringen al 
vanaf het boekjaar 2007 te activeren. In 2007 is een inhaalslag gemaakt bij de grotere rioleringsvervangingsprojecten, waardoor
de gemeente voorloopt op de planning van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2006-2010.  

Internationale zaken, Promotie en Communicatie  

Pegasus
Er is in 2007 extra geïnvesteerd in Pegasus. De totale investering blijft binnen het totale investeringskrediet.  

Financiën 

Automatiseringssystemen 
Volgens de waarderingsgrondslagen van de gemeente (gebaseerd op het BBV en de raadsverordening financieel beheer en beleid) 
zijn de kosten van de automatiseringssystemen EOS, PSB en OBIEE geactiveerd.  
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Realisatie grote projecten 

Bestuur / College 

Grote projecten MIP 
2007

Realisatie 
2007

Verschil 

SDK Ypenburg / Leidschenveen 2.301 1.196 -1.105 
SDK Haagse Hout* 643 129 -514 
SDK Escamp / Leyweg 500 514 14 
Totaal 3444 1839 -1605 
* De eindafrekening van dit project heeft plaatsgevonden. 

Stadsdeelkantoor Haagse Hout 
Het stadsdeelkantoor Haagse Hout is in 2005 opgeleverd. In 2007 is het project financieel afgewikkeld. Het restantkrediet valt 
vrij.

Stadsdeelkantoor Leidschenveen-Ypenburg 
Het stadsdeelkantoor Leidschenveen-Ypenburg is in 2007 opgeleverd. In 2008 wordt nog een aantal werkzaamheden uitgevoerd 
en vindt de financiële afwikkeling plaats.  

Cultuur en Media 

Grote projecten MIP 
2007

Realisatie 
2007

Verschil 

Koorenhuis Zuidlarenstraat (renovatie) 154 82 -72 
OCW panden BV/CV* 16.000 15.946 -54 
Korzo 500 247 -253 
Nationaal Toneel* 4.943 4.263 -680 
Pand Bilderdijkstraat* 3.375 3.375 0 
Dr. Anton Philipszaal/Lucent Danstheather* 4.852 3.819 -1.033 
Volksbuurtmuseum 500 128 -372 
De Broedplaats* 1.783 667 -1.116 
Totaal 32.107 28.527 -3.580 
* De eindafrekening van deze projecten heeft plaatsgevonden. 

OCW panden BV/CV 
De panden van de OCW panden BV, Woningbeheer NV en NV Stedelijk belang zijn in 2007 verworven. Het restantkrediet 
wordt in 2008 ingezet ten behoeve van de verwerving van het pand Zwarteweg. 

Het Nationaal Toneel 
In 2007 is de bouw ten behoeve van het project Nationaal Toneel opgeleverd en financieel afgewikkeld. Het restantkrediet valt 
vrij als gevolg van gunstige aanbestedingen.  

Pand Bilderdijkstraat 
Ten behoeve van het project Pand Bilderdijkstraat, heeft de aankoop van het pand plaatsgehad. 

Dr. Anton Philipszaal/Lucent Danstheater  
Ten behoeve van het project Dr. Anton Philipszaal/Lucent Danstheater dient in 2008 de automatisering van de 
trekkerinstallatie, alsmede een aantal overige werkzaamheden aan het complex nog uitgevoerd te worden. Het restantkrediet 
gaat mee voor de tweede fase van het project. 

De Broedplaats 
De eerste fase van het project De Broedplaats is gereed en is financieel afgerond. Het restantkrediet wordt ingezet voor de 
tweede fase van dit project. 
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Onderwijs 

Grote projecten MIP 
2007

Realisatie 
2007

Verschil 

The Hague international School, Wijndaelerduin* 10.479 10.479 0 
Totaal 10.479 10.479 0 
* De eindafrekening van dit project heeft plaatsgevonden. 

Sport 

Grote projecten MIP 
2007

Realisatie 
2007

Verschil 

Sporthal Veurs 1.600 1.427 -173 
Zwembad 50 m a/d Plas van Reef Ypenb/L’veen 500 167 -333 
Forepark Ado Stadion* 12.653 12.753 100 
Beachstadion 340 340 0 
Sportkwadrant Zuiderpark 100 0 -100 

Buitensportcomplex L’’veen - Veenweg (de Dijken) 1.100 827 -273 
Totaal 16.293 15.514 -779 
* De eindafrekening van dit project heeft plaatsgevonden. 

Forepark Ado Stadion 
Het Forepark Ado Stadion is in 2007 feestelijk geopend. De financiële afwikkeling heeft eveneens in 2007 plaatsgevonden.  

Volksgezondheid en Zorg 

Grote projecten MIP 
2007

Realisatie 
2007

Verschil 

Aanschaf ambulances, defibrillatoren en piketauto’s 358 24 -334 
Subtotaal 358 24 -334 

Verkeer 

Grote projecten MIP 
2007

Realisatie 
2007

Verschil 

Duindorpdam verbreding -286 -1.003 -717 
Telematica Verkeer en Vervoer -1.575 -1.231 344 
Tunnel Veenweg 1.281 4 -1.277 
Onderdoorgang A12 5.920 -880 -6.800 
De Put 1.666 0 -1.666 
Verkeer en Milieunormering 126 0 -126 
Laan van NOI Stedelijke Deel 1085 889 -196 
Kneuterdijk-Spui-Hofweg-Vijverdam -2.908 32 2.940 
Oude Centrum 1.700 1.620 -80 
Prinsegracht-Brouwersgracht (Lijnbaan) 338 -187 -525 
Veerkade/Lutherse Burgwal/Paviljoensgracht 130 447 317 
Groenmarkt/Kerkplein 444 124 -320 
K. Voorhout/Tournooiveld 358 56 -302 
Totaal 8.279 -129 -8.408 
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Duidorpdam 
De verwachting was dat het project zou afsluiten met een tekort van € 286.000. Echter Norfolkline heeft een bijdrage geleverd 
waardoor € 718.000 aan subsidie moest worden terugbetaald. Hierdoor wordt het totale nadeel € 1 mln. Dit nadeel wordt 
gesaldeerd met andere projecten.  

Tunnel Veenweg  
Het project Tunnel Veenweg komt in 2008 gereed. Daartoe dient in 2008 nog het onderhoudsprogramma van Rijkswaterstaat 
door Haaglanden goedgekeurd te worden. De financiële afwikkeling is in 2009 voorzien. 

Onderdoorgang A12 
A12
Project is technisch gereed. De financiële afwikkeling vindt naar verwachting plaats in het tweede kwartaal 2008.  

Kneuterdijk
Het project is afgerond. Deze is voorgefinancierd voor € 2,9 mln.  

De put 
De subsidietoezegging van het ministerie van V&W en de bestuurlijke besluitvorming voor dit project zijn vertraagd. De 
uitvoering en financiële afwikkeling zijn nu in 2010 voorzien.  

Financiën 

Grote projecten MIP 
2007

Realisatie 
2007

Verschil 

Escamp Carre (MFC Escampade) 323 158 -165 
Kessler Stichting 250 6 -244 
Totaal 573 164 -409 
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4.8 Reserves en voorzieningen 

4.8.1 Reserves

De gemeente heeft drie soorten reserves: 
• algemene reserves die behoren tot het weerstandsvermogen (zie de paragraaf Weerstandsvermogen); 
• egalisatiereserves met als doel schommelingen in de gemeentelijke tarieven zoveel mogelijk te voorkomen; 
• bestemmingsreserves: dit zijn reserves voor projecten en activiteiten waaraan de gemeente zelf een specifieke bestemming 

heeft gegeven en de uitvoering langer loopt langer dan een jaar. 

 (bedragen x € 1.000) 
Algemene reserves  31/12/2007 1/1/2007

Algemene Reserve  88.260 88.260
Dienstcompensatiereserves  13.100  13.100
Reserve Grondbedrijf 72.861 64.751
Totaal 174.221 166.111
Uit bijlage 2 in de Jaarrekening 2007 

 (bedragen x € 1.000) 
Overige reserves per programma 31/12/2007 1/1/2007

Programma 1: Bestuur/Gemeenteraad 218 270
Programma 2: Bestuur/College 22.739 24.642
Programma 3: Burgerzaken 875 1.034
Programma 4: Openbare orde en Veiligheid 5.533 4.193
Programma 5: Cultuur en Media 70.388 42.859
Programma 6: Onderwijs 52.363 34.257
Programma 7: Burgerschap 1.484 2.107
Programma 8: Werk en inkomen 57.123 50.701
Programma 9: Armoedebestrijding 7.084 16.826
Programma 10: Jeugd 6.553 3.901
Programma 11: Leefbaarheid 8.482 7.056
Programma 12: Economie 11.910 10.451
Programma 13: Sport 93.103 43.346
Programma 14: Maatschappelijke ondersteuning 14.490 14.199
Programma 15: Welzijn 
Programma 16: Volksgezondheid en Zorg -1.573 -320
Programma 17: Verkeer 57.860 42.443
Programma 18: Wonen 30.120 24.182
Programma 19: Stedelijke ontwikkeling, Binnenstad en Binckhorst 234.889 225.944
Programma 20: Milieu 14.001 7.162
Programma 21: Internationale zaken, Promotie en Communicatie 42.095 15.442
Programma 22: Financiën 310.414 308.155
Totaal 1.040.151 878.850
Uit bijlage 3 Reserves in de Jaarrekening 2007 

Begin 2007 stond circa € 878,9 miljoen in gemeentelijke bestemmings- en egalisatiereserves. Eind 2007 was de stand circa €
1040,2 miljoen, een toename met € 161,3 miljoen. Deze middelen zijn onder andere nodig voor: 
• activiteiten die ter uitvoering van het beleidsakkoord 2006-2010 worden ingezet; 
• de financiering van investeringen in kunstzinnige vorming en accommodaties voor kunstbeoefening in het programma 

Cultuur en Media; 
• de bruidschat samenhangend met de verzelfstandiging van de dienst Primair Openbaar Onderwijs in het programma 

Onderwijs; 
• het opvangen van toekomstige risico’s uit hoofde van bijstandsuitkeringen in relatie met de rijksvergoeding in het 

programma Werk en Inkomen; 
• de financiering van investeringen in sport- en spelaccommodaties en groene sportvelden in het programma Sport; 
• de maatregelen in de omgeving van de parkeergarages als gevolg van de afgekochte privatiseringsovereenkomst, het Verkeer 

CirculatiePlan, het plan ‘Openbaar Vervoer naar een Hoger Plan’ in het programma Verkeer; 
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• de voorbereiding en financiering van de plannen in het kader van stedelijke vernieuwing waaronder de Structuurvisie in het 
programma Stedelijke ontwikkeling, Binnenstad en Binckhorst; 

• de financiering van plannen in het kader van Den Haag Internationale Stad en investeringen in ict (ICT-impuls); 
• en het afdekken van financiële risico’s in de toekomst en het financieren van activa in het programma Financiën. 

Alle reserves zijn bij raadsbesluit ingesteld, met een beperkte levensduur (meestal drie jaar, maar verlenging is mogelijk).  

4.8.2  Voorzieningen 

De omvang van de voorzieningen van de gemeente komt in deze paragraaf aan de orde. Een voorziening wordt ingesteld voor:  
• de middelen die van derden (Haaglanden, Rijk, Europese Unie) verkregen zijn en specifiek besteed moeten worden; 
• bekende verplichtingen, verliezen en risico’s waarvan de omvang aan het eind van het jaar onzeker is, maar die vrij goed is 

te schatten. 
Het doel van een voorziening is dus niet te wijzigen. 

   bedragen in € 1.000) 
Voorzieningen per programma 31/12/2007 1/1/2007
Programma 1: Bestuur/Gemeenteraad   873   1.099
Programma 2: Bestuur/College   3.631   4.316
Programma 3: Burgerzaken   679   852
Programma 4: Openbare orde en Veiligheid   10.889   10.285
Programma 5: Cultuur en Media   8.545   9.745
Programma 6: Onderwijs  145.462   92.664
Programma 7: Burgerschap  78.550   19.725
Programma 8: Werk en inkomen   57.543   77.145
Programma 9: Armoedebestrijding    4.663   6.209
Programma 10: Jeugd    6.845   10.974
Programma 11: Leefbaarheid   26.295   27.485
Programma 12: Economie   46.023   48.231
Programma 13: Sport   8.854   7.921
Programma 14: Maatschappelijke ondersteuning   35.192   44.890
Programma 15: Welzijn - -
Programma 16: Volksgezondheid en Zorg   10.201   8.772
Programma 17: Verkeer   78.930   107.938
Programma 18: Wonen  7.172   31.603
Programma 19: Stedelijke ontwikkeling, Binnenstad en Binckhorst   400.680   429.548
Programma 20: Milieu   16.789   17.489
Programma 21: Internationale zaken, Promotie en Communicatie 
Programma 22: Financiën   28.069   32.350
Totaal   975.885   989.241
Uit bijlage 4 Voorzieningen in de Jaarrekening 2006 

Begin 2007 stond circa € 989,2 miljoen in voorzieningen. De tabel laat zien dat de totale omvang van de voorzieningen in 2007 
daalt tot € 975,9 miljoen. Met name in de programma’s Onderwijs, Burgerschap, Werk en Inkomen, Verkeer en Stedelijke 
ontwikkeling, Binnenstad en Binckhorst staan er grote voorzieningen. Deze middelen zijn nodig voor: 
• het basisonderwijs, vroeg en voorschoolse educatie, schakelklassen en het verminderen van onderwijsachterstanden in het 

programma Onderwijs; 
• het uitvoeren van de wet Inburgering in het programma Burgerschap; 
• werkgelegenheidssubsidies exclusief WWB in het programma Werk en Inkomen; 
• het aanpakken van de problematiek van stedelijke achterstandswijken in het programma Economie; 
• de kosten van RandstadRail en de Hubertustunnel in het programma Verkeer; 
• en de kosten voor de lopende negatieve plannen van het Grondbedrijf, de langdurige projecten van stedelijke vernieuwing 

en het grotestedenbeleid in het programma Stedelijke ontwikkeling, Binnenstad en Binckhorst. 

De afname komt vooral door de besteding van middelen voor de Randstadrail en Hubertustunnel in het programma Verkeer. In 
het programma Wonen is € 25 miljoen vrijgevallen uit de voorziening Besluit Woningbouw Subsidies (BWS).   
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4.9 Stadsdelen

Coördinerend portefeuillehouder: R.S. Baldewsingh 

Inleiding

Zoals in de jaarrekening van 2006 reeds is gemeld, zijn de stadsdeelplannen voor 2007 gebaseerd op die van 2006. Waar nodig 
zijn de plannen uiteraard geactualiseerd. De gemeente Den Haag heeft in 2008 andere stadsdeelplannen en daarvan afgeleid 
andere activiteitenprogramma’s. Daardoor zal het verslag op stadsdelen er volgend jaar ook anders uitzien. 

4.9.1 Stadsdeel Loosduinen 

Stadsdeelwethouder: G.Ph. Huffnagel 

Veiligheid 
De stichting BOOG heeft voor het centrale thema: terugdringen onveiligheidsgevoelens en vergroten van de betrokkenheid van 
bewoners de bewonersgroep Scheurleerstraat e.o. direct ondersteund en begeleid. De bewonersgroep neemt initiatieven voor 
betere leefbaarheid in de directe woonomgeving. Er is een straatspeeldag georganiseerd en de plekken in Houtwijk die moeten 
worden aangepakt zijn geïnventariseerd. Deze plekken zijn in een wijkschouw met bewoners, politie, gemeentelijke 
stadsdeelambtenaren van diensten BSD, OCW, DSB en DSO en vertegenwoordigers van de woningcorporaties nagelopen en de 
dienst DSB heeft diverse acties en maatregelen afgesproken. Woningbouwcorporatie Staedion heeft daarnaast 
“portiekgesprekken” gevoerd. Stichting BOOG heeft initiatieven ondersteund en begeleid van het wijkberaad Nieuw Waldeck 
om de wijk leefbaarder te maken, in het bijzonder aan de Maurice Ravelweg. 

Wonen en ruimte 
Belangrijk thema: aanpak overlastgevende panden: In het stadsdeel is een overleg gestart om alle aangegeven problemen en 
knelpunten in onderlinge samenhang te bespreken en acties van alle betrokken actoren op elkaar af te stemmen. Aan dit 
‘overlastgevende panden overleg’ nemen gemeentelijke diensten deel (DSO, BSD, DSB, OCW), het Handhavingsteam 
Segbroek/Loosduinen, de politie Loosduinen, de brandweer, de woningcorporaties Staedion, Vestia en Haagwonen. Het overleg 
vindt elke maand plaats. 

Economie
Het winkelcentrum Loosduinen wordt opgeknapt. In de tweede helft van 2007 is hiervoor begonnen met de uitvoering van een 
stappenplan. In de eerste fase hebben de Arnold Spoelstraat en de Loosduinse Hoofdstraat (het gedeelte tussen Ouverturestraat 
en Loosduinse Hoofdplein) rode klinkerbestrating, nieuwe straatverlichting en nieuwe afvalbakken gekregen. 

4.9.2 Stadsdeel Escamp 

Stadsdeelwethouder: R.S. Baldewsingh 

Veiligheid 
Een belangrijk thema in 2007 was de aanpak van de jongerenoverlast. In Rustenburg-Oostbroek is hiervoor een 
samenscholingsverbod ingesteld. Een andere doelstelling was dat het aantal overlastgevende panden in Escamp in 2007 met 80 
procent teruggedrongen zou zijn. Dat is ruimschoots gehaald. In 2007 is de overlast op de Dierenselaan door de aanpak als 
hotspot zodanig afgenomen dat deze locatie geen hotspot meer is. Alleen de slooplocaties zijn nu nog hotspots. In 2007 was de 
situatie ook daar beheersbaar. De politie is rond de Drappeniersgaarde intensief opgetreden tegen jongerenoverlast. Om (ergere)
overlast te voorkomen is de doelgroep outreachend jongerenwerk en het jeugdinterventieteam in kaart gebracht. 

Participatie en sociale cohesie 
Het project de Rijdende Buurtbios Zuidwest heeft binnen dit voor het stadsdeel belangrijke thema mooie resultaten geboekt. 
Ook het project ‘ Fotografeer je wijk’ heeft vooral nieuwe Escampbewoners meer betrokken gemaakt bij de woonomgeving en 
de bestaande (buurt)organisaties. Rond de binnentuin Steenwijklaan-Schipborgstraat organiseert een actieve groep bewoners 
regelmatig activiteiten zoals een rommelmarkt, feesten en activiteiten voor kinderen.  
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Welzijn en zorg 
In 2007 is het project Woonservicewijken Escamp gestart. Het project besteedt aandacht aan onderwerpen als fysieke 
toegankelijkheid en goede voorzieningen op het terrein van (gezondheids)zorg, welzijn en service. In 2007 heeft dit project zich
als succesvol bewezen. Bijzonder is dat het in dit gebied om een woonzorgzone gaat waar nog het nodige van te leren valt en dat
is ook gebeurd: waar nodig is de koers aangepast en wordt kennis met anderen gedeeld.  

Wonen en ruimte  
Goede werkafspraken hebben gezorgd voor succes bij de inzet van beheermiddelen op sloop- en nieuwbouwlocaties. Het 
kadebeleid is doorgegaan. Na de Veenendaalkade is in 2007 de herinrichting van het gedeelte van de Soestdijksekade tussen 
Loosduinsekade en Escamplaan gereedgekomen. De werkzaamheden voor het gedeelte tussen Escamplaan en Soestdijkseplein 
zijn gestart en voor het gedeelte tussen Soestdijkseplein en Veluweplein is het ontwerp afgerond. Het aantal illegaal geplaatste
schotelantennes is met succes verminderd. 

4.9.3 Stadsdeel Segbroek 

Stadsdeelwethouder: Mw. J. Klijnsma 

Veiligheid 
Met repressie en preventie is de overlast van drugs aangepakt en teruggedrongen is. Een bezoekersverbod op een woning in de 
Newtonstraat heeft de overlast door drugsgebruikende bezoekers in die omgeving doen verdwijnen. Ook het door bewoners 
ingestelde nachtinterventieteam draagt bij aan een veiligere omgeving in ReVa. Diefstal uit auto’s is met diverse door de 
gemeente gestimuleerde preventieve acties bestreden. Autobezitters krijgen hierbij van de politie en leerlingen van het 
Mondriaan College informatie hoe diefstal uit auto’s te voorkomen is. De coffeeshops hebben in 2007 niet voor openbare orde 
problemen of objectief vast te stellen overlast gezorgd. 

Welzijn en sport  
In 2007 is in het kader van spelen het terrein ‘de Groene Slof’ aan de Loosduinsekade opnieuw aangelegd en in gebruik 
genomen. Burgers hebben een burgerinitiatief ingediend dat is gehonoreerd; hierdoor zijn er mogelijkheden om een plek te 
realiseren voor jongeren op de kruising van de Ieplaan en de Segbroeklaan. 

Economie
Een aantal bedrijven in de Weimarstraat heeft In het kader van het plan van aanpak fase II ter stimulering van de bedrijfsvoering 
een aanvangssubsidie gekregen. Verder is voor dit gebied het project Keurmerk veilig ondernemen gestart. Succesvolle culturele 
initiatieven zijn gesubsidieerd, zoals de Bcom en the Generator. Crossing Border is in 2007 met behulp van subsidie verbouwd.  

4.9.4 Stadsdeel Scheveningen 

Stadsdeelwethouder: H.P.M Kool 

Veiligheid  
Het versterken van de normen en waarden wordt in Scheveningen belangrijk gevonden. In 2007 zijn hiertoe de bestaande 
buurtpreventieteams gehandhaafd. Bovendien zijn de afspraken tussen de samenwerkingspartners vastgelegd in een convenant. 
Drie grootschalige preventieve acties zijn gevoerd ter voorkoming van diefstal uit auto en diefstal van fietsen in het recreatie- en 
uitgaansgebied Scheveningen. Daarbij is samengewerkt met het Mondriaan College. Daarnaast heeft, in de zomermaanden, het 
Scheveningen Preventie Team specifieke preventie acties uitgevoerd tegen diefstal uit auto’s.  

Welzijn en sport  
Het speelterrein in de Scholstraat is gerenoveerd en in april heropend. Begin mei is de skatebaan aan de Houtrustweg in gebruik
genomen. De voetbalkooi aan de Dr. Lelykade is in de maand september geplaatst en in gebruik genomen.  

Wonen en ruimte 
Toezicht en handhaving van de aanlijn- en opruimplicht voor hondenbezitters (de extra hondenproef) heeft prioriteit gehad in 
2007. Er is 2000 uren menskracht ingezet en dat heeft geleid tot het opmaken van 200 processen-verbaal. De acties voor het 
verbeteren van de leefbaarheid, terugdringen van de overlast door jongeren en versterken van de sociale cohesie in deze wijken 
zijn uitgevoerd. De betrokken partijen hebben in de Kompasbuurt een convenant afgesloten en er is een plan van aanpak voor 
jeugd en gezin voorbereid. Integrale controles hebben plaatsgevonden op naleving van de veiligheidsvoorschriften bij hotels, 
pensions, horecagelegenheden op de boulevard en de kuststrook en bij de strandpaviljoens. 
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4.9.5 Stadsdeel Centrum 

Stadsdeelwethouder: H.P.G. van Alphen 

Veiligheid 
Prioriteit in het centrum is de aanpak van overlast. De persoonsgerichte aanpak van overlast is in 2007 op meerdere locaties 
krachtig voortgezet. Op een paar plekken verbeterde de leefbaarheid blijvend. De informatiegestuurde werkwijze van de politie 
maakt het mogelijk consequent en flexibel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. In het Zeeheldenkwartier startte een proef 
met dagelijkse politiezorg waarbij bewoners en ondernemers een belangrijke rol spelen. Dit gebeurde na een initiatiefvoorstel 
van het raadslid Bolle. In de omgeving van de twee gebruikersruimten voor harddrugsgebruikers nam de overlast af. In de 
omgeving van Hollands Spoor vinden regelmatig fouilleeracties plaats.  

Leefbaarheid, wonen en ruimte 
In alle centrumwijken bewaken diverse contact- of werkgroepen de leefbaarheid in de wijken proberen die waar nodig te 
verbeteren. Over locaties waar zich veel problemen ineens voordoen, wordt specifiek overlegd. In wijken als Transvaal, 
Stationsbuurt en de Rivierenbuurt vergt de nieuwbouw van woningen of voorzieningen veel aandacht, ook vanwege het 
(tijdelijk) elders huisvesten van bewoners en de leefbaarheid tijdens sloop en bouw. Straten zijn in het kader van De Kern 
Gezond opnieuw ingericht. Ook is in 2007 besloten onder meer ettelijke straten in de Schilderswijk her in te richten.  

Welzijn, participatie en burgerschap 
In het verslagjaar is een volgende stap gezet om het welzijnsaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag uit de wijken. Er
zijn avonden georganiseerd waarop mensen hun mening konden geven over het stadsdeelplan-nieuwe-stijl —zonder een voorzet 
van de gemeente. Deze werden druk bezocht. Voorts is het verheugend te constateren, dat steeds meer vrouwen zich organiseren 
en uitstekend de gemeente weten te winnen voor hun ideeën. Het opknappen van “het Klokhuis’ in de Archipelbuurt, dat wordt 
gerund door buurtbewoners, is een succes.  

Krachtwijken 
De wijkactieplannen werden vanaf het voorjaar van 2007 opgesteld en vergden bijzonder veel energie van professionals en 
bewoners. De wijkactieplannen voor de Schilderswijk, Transvaal en de Stationsbuurt / Rivierenbuurt konden in de herfst van 
2007 aan de minister van WWI worden aangeboden.  

4.9.6 Stadsdeel Laak 

Stadsdeelwethouder: P. Smit 

Veiligheid 
Om het aantal inbraken in Laak te verminderen zijn fysieke maatregelen in de sfeer van keurmerk veilig wonen genomen in en 
rondom woningen; de politie heeft gericht gesurveilleerd. Het aantal (geregistreerde) inbraken is gedaald van 327 in 2006 naar 
301 in 2007. Straatroof, bedreiging en mishandeling is in 2007 op gericht aangepakt. Preventief door bijvoorbeeld de inzet van 
het Jongeren Interventie Team (JIT) en repressief met optreden van de politie.  

Welzijn en sport
Jongeren maken meer gebruik van de accommodaties in twee jongerencentra. Alle scholen in Laak hebben een veiligheidsplan 
opgesteld. Op grond van de subsidieafspraken met Mooi Laak zijn vele activiteiten voor jongeren uitgevoerd. In Laak-Noord, 
Laak-Centraal en Spoorwijk zijn om overlast van jongeren tegen te gaan specifieke activiteiten uitgevoerd door respectievelijk 
het Stedelijk Mobiel Jongeren Team (SMJT), Streetcare en Mooi Laak (mobiele jongerenbus). Deze organisaties hebben ervoor 
gezorgd dat de problemen beheersbaar zijn gehouden. Het beheer van speelvoorzieningen is volgens plan uitgevoerd. Op een 
aantal locaties zijn extra voorzieningen gerealiseerd, zoals het Cruijff Court in Laak Centraal. Op vier locaties voor sport zijn
extra activiteiten georganiseerd. 
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Wonen en ruimte 
Het project inhaalslag is in 2007 van start gegaan om onjuist gebruik van woningen tegen te gaan. Overlastgevende panden en 
hennepkwekerijen zijn door gemeente, politie en corporaties aangepakt. Het schoonmaken en houden van straten, wegen en 
pleinen in Laak was voor 2007 een prioriteit. Deze aanpak is deels geslaagd. De twee leefbaarheidcoördinatoren zijn in 
respectievelijk Spoorwijk en Laak-Noord ingezet. Toezicht en handhaving zijn in 2007 grotendeels conform het 
handhavingscontract tussen het stadsdeelMT en handhavingsteam uitgevoerd. De politie trad handhavend op tegen 
parkeeroverlast in Laak-Centraal. Verder hebben de gemeente, politie en brandweer een gezamenlijke handhavingsactie 
uitgevoerd.  

Aandachtsgebied 
De twee leefbaarheidscoördinatoren hebben bijgedragen aan buurtgerichte aanpak van problemen in specifieke 
aandachtsgebieden Spoorwijk en Laak-Noord. Plannen voor sloop en nieuwbouw en (ouderen)voorzieningen voor de 
Zuigerstraat en de Noordpolderkade zijn verder uitgevoerd. 

4.9.7 Stadsdeel Haagse Hout 

Stadsdeelwethouder: J.M. Norder 

Veiligheid  
De gemeente werk in de proef “Bewonersparticipatie en veiligheid Bezuidenhout-West” met de politie en de bewoners van 
Bezuidenhout-West aan een veilige en leefbare wijk. Samen met de bewonersorganisaties zijn er in Mariahoeve en 
Bezuidenhout-Midden/Oost wijkschouwen geweest met de stadsdeelwethouder, bewoners en andere belanghebbenden. Deze 
schouwen hebben geleid tot diverse maatregelen om de sociale veiligheid te verbeteren. De maatregelen bestonden vooral uit 
het aanpassen van hoge beplanting en slechte verlichting. In 2006 is met drie scholen voort voortgezet onderwijs (de François 
Vatelschool, het Overbosch College en het College St. Paul) een convenant getekend over de veiligheid en leefbaarheid in en 
rondom de scholen. Overlast rond deze scholen is aangepakt. 

Burgerschap 
Via diverse projecten zijn wijkbewoners van niet-westerse afkomst (van jong tot oud) gestimuleerd en betrokken om mee te doen 
aan de samenleving. Met de inspanningen in 2007 zijn er goede resultaten geboekt: meer en meer wijkbewoners van niet-
westerse afkomst doen mee aan de activiteiten in de wijk. 

Wonen en ruimte 
Overleggen met buurtorganisaties, het houden van de nodige schouwen, het snel afhandelen van klachten moeten bijdragen aan 
een grotere leefbaarheid in het stadsdeel. Het project Straat voor de Mens is in 2007 wederom succesvol geweest. Twee 
bewonersavonden zijn gehouden. Deze hebben diverse initiatieven voor burgerschap opgeleverd die in convenanten met 
bewoners zijn bekrachtigd. In Mariahoeve is vanuit het project Identiteit & Branding een stuurgroep samengesteld. Deze 
stuurgroep heeft een aantal werkgroepen geformeerd die de overeenkomst tussen gemeente en woningcorporaties gaat 
uitwerken. De werkgroep leefbaarheid kijkt naar de openbare en semi-openbare ruimte. Vooral het verbeteren van de 
speellocaties en groenvoorziening en het bestrijden van zwerfvuil staan voorop. 

4.9.8 Stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg 

Stadsdeelwethouder: S. Dekker 

Veiligheid 
Rond de Singels wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de onveiligheid die veel bewoners in hun woonomgeving ervaren. 
Oorzaak: ernstige overlast van jongeren en het ontbreken van sociale samenhang in de wijk. Politie, woningcorporaties, 
welzijnsorganisaties, bewoners en jongeren probeer hieraan met een (buurt)regisseur iets te doen. Ouders zijn daar waar aan de 
orde door professionals betrokken bij het overlastgevende gedrag van jongeren en gezamenlijk is gezocht naar oplossingen ter 
voorkoming van dit gedrag. De Singels zijn in aanvulling hierop aangewezen als gemeentelijke hotspot (onveilige plek die extra 
aandacht krijgt). Sinds 27 december 2007 wordt in het Singelsgebied het samenscholingsverbod intensief gehandhaafd. Deze 
aanpak gaat in 2008 door. In juli van 2007 is het nieuwe stadion van ADO Den Haag in gebruik genomen. Voor de veiligheid 
in het stadion en de directe omgeving hebben politie, Openbaar Ministerie, ADO Den Haag en de gemeente Den Haag een 
veiligheidsconvenant gesloten . Dit convenant wordt voor aanvang van het seizoen 2008-2009 herzien. 

Jeugd en jongeren 
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De stichting VóóR heeft intensief straatwerk verricht op de probleemlocaties in Leidschenveen en Ypenburg en heeft jongeren 
begeleid naar de jongerenactiviteiten in de jongerencentra. Het SMJT heeft dagelijks in de Singels en Ypenburg jongeren in hun 
eigen omgeving opgezocht en hen begeleid naar het jongerencentrum. Jongerenwerkers hebben diverse (sport)activiteiten 
georganiseerd en waar nodig de jongeren individuele begeleiding geboden naar hulpverlening, school, stage, werk e.d. 

Welzijn
In september 2006 heeft stichting VóóR twee klaslokalen in de Prinses Catharina Amaliaschool in gebruik genomen om 
welzijnsactiviteiten en een spreekuur algemeen maatschappelijk werk te houden. 

Bewonersparticipatie 
In 2007 zijn twee instellingen gesubsidieerd voor diverse kortlopende projecten ter bevordering van de sociale cohesie. 
Succesvolle projecten waren onder andere de Rijdende Buurtbios, de Parels van Leidschenveen en Bram Helpt.  

Wonen en ruimte 
Het tegengaan van de vervuiling van de openbare ruimte is een belangrijk thema. Ondergrondse afvalcontainers worden sinds 
2007 op een aantal plaatsen in het stadsdeel vaker geleegd. De gemeente heeft zelf een aantal maatregelen getroffen, zoals 
voorlichting- en handhavingsacties waardoor het aantal meldingen van illegaal aangeboden huishoudelijk afval drastisch is 
gedaald. Met ingang van 2007 is een fulltime technisch medewerker beheer op straat actief om problemen te signaleren en waar 
mogelijk direct te verhelpen. Met het vuilophaalbedrijf Haagse Milieu Services zijn afspraken gemaakt over het verwijderen van 
illegaal aangeboden huisvuilzakken.  
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5 Financieel verslag 2007 

5.1 Inleiding: van begroting naar rekening 

De gemeenteraad heeft de begroting 2007-2011 vastgesteld. In 2007 is er door middel van het concernbericht gerapporteerd over 
de voortgang van de uitvoering over de eerste zes maanden. Daarnaast is de begroting geactualiseerd bij zowel het 
concernbericht als het gebundelde raadsvoorstel van begin december. Ook zijn aparte raadsvoorstellen met financiële 
consequenties aan de raad voorgelegd. Het hieronder gepresenteerde resultaat komt tot stand door de begroting 2007 te 
vergelijken met de jaarrekening 2007.  

5.2 Financieel resultaat 2007 

De gemeente Den Haag heeft ten opzichte van de ontwerpbegroting 2007 een voordelig rekeningresultaat behaald van € 135,5 
mln. Een deel van het concernresultaat van € 59,3 mln is bij het concernbericht 2007 naar voren gekomen en is in 2007 door de 
raad bestemd voor diverse (nieuwe) beleidsintensiveringen. 

                       (bedragen x € mln) 
Opbouw resultaat  2007 2006 2005 2004 2003 
Concernresultaat (bij jaarrekening 2007 te bestemmen) 8,0 63,1 54,6 76,4 84,0 
Concernresultaat (bij het Concernbericht 2007 bestemd*) 59,3 27,8    
Dienstresultaat (bij jaarrekening 2007nog te bestemmen) 68,2 31,0 29,0 32,0 7,6 
Totaal resultaat gemeente per 31/12 135,5 121,9 83,6 108,4 91,6 
Aftrek van concernresultaat bij het concernbericht -59,3 - 27,8    
Nog te bestemmen resultaat gemeente per 31/12 76,2 94,1 83,6 108,4 91,6 
Verrekening concernresultaat met reserves -6,0 - 8,6 - 28,1 - 55,5 - 35,7 
Resultaat na verrekening met reserves 70,2 85,5 55,5 52,9 55,9 
waarvan:      
- concernresultaat 2,0 54,5 26,5 20,9 48,3 
- dienstresultaat 68,2 31,0 29,0 32,0 7,6 
* Na verwerking amendementen  

Den Haag heeft per eind 2007een voordelig, nog te bestemmen resultaat van € 76,2 mln. Na de verrekening met de reserve 
grondbedrijf (-€ 6,0 mln) is het resultaat € 70,2 mln. De verrekening met de reserves is in lijn met de bestaande afspraken met de 
raad hierover.  

Het resultaat per programma 

In onderstaande tabel is de opbouw van het totale resultaat per programma gegeven na verrekening met de reserves. 
                                                        
         (bedragen in €1.000)

Programma’s Resultaat 
Programma Bestuur/Gemeenteraad 320
Programma Bestuur/College -207
Programma Burgerzaken -85
Programma Openbare orde en Veiligheid -897
Programma Cultuur en Media 736
Programma Onderwijs 7.044
Programma Burgerschap -161
Programma Werk en Inkomen 10.205
Programma Armoedebestrijding 3.022
Programma Jeugd 1.147
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Hieronder worden de belangrijkste resultaten toegelicht. Een volledige verklaring van de resultaten is opgenomen in de 
jaarrekening. 

Programma Onderwijs

Vrijval subsidie GOA oude jaren € 4,7 mln V 
De vrijval van de rijksvoorziening is het gevolg van een afrekening van het Rijk ultimo 2007 van enkele (meerjarige) 
onderwijsregelingen, waaronder GOA. 

Vrijval voorgaande jaren € 3,0 mln V 
Het voordeel is veroorzaakt door vrijval van oude jaren en balansopschoning waarvan € 0,9 mln. op het gebied van 
onderwijshuisvesting.  

Reservering Mondriaan WEB middelen € 1,7 mln N 
Na overleg met de Mondriaan-onderwijsinstelling is geconcludeerd dat in verband met de afrekening van nieuwkomers-trajecten 
in 2005 Mondriaan nog een vordering op de gemeente heeft van € 1,7 mln.  

Programma Werk en Inkomen

Agenda voor de toekomst € 5,6 mln V 
Agenda voor de toekomst is een doeluitkering waarbij gemeenten van het Rijk normbedragen ontvangen voor extra projecten 
voor werklozen. In oktober 2007 heeft de afrekening met het Rijk plaatsgevonden. De middelen uit de voorziening zijn 
vrijgevallen.  

Lagere (inkoop)kosten leerwerken € 1,3 mln. V 
Door de omslag van industrieel naar leerwerkbedrijf zijn de directe inkoopkosten aanzienlijk verlaagd. Met name de industriële 
lijnen zoals meubilair en modelauto’s kenden hoge materiaalkosten.  

Hogere rijksbijdrage HGR € 1,3 mln. V 
Op de verhouding SW-lonen t.o.v. de rijksbijdrage was een nadeel begroot van € 5,8 mln. Het subsidieresultaat over 2007 
bedroeg € 4,5 mln. Per saldo een voordeel van € 1,3 mln.  

Programma Armoedebestrijding

Armoedebestrijding € 3,0 mln V        
De twee voornaamste oorzaken zijn: een hogere toename van de baten uit vorderingen en de afname van het aantal 
bijstandsgerechtigden. 

Programma Economie

Vrijval voorziening D2 gelden € 3,8 mln V
De voorziening Doelstelling2 is een voorziening die wordt gevoed met middelen van derden. Aan deze voorziening zijn in het 
verleden per abuis gemeentelijke middelen ad € 3,8 mln toegevoegd. Deze middelen vallen vrij. 

Programma Leefbaarheid 1.211
Programma Economie 2.746
Programma Sport -43
Programma Maatschappelijke Ondersteuning 6.189
Programma Welzijn 0
Programma Volksgezondheid en Zorg 295
Programma Verkeer -8.880
Programma Wonen 30.314
Programma Stedelijke ontwikkeling, Binnenstad en Binckhorst 19.533
Programma Milieu 2.924
Programma Internationale zaken, promotie en communicatie 111
Programma Financiën 744
Totaal 76.268
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Programma Maatschappelijke Ondersteuning

Voorzieningen gehandicapten € 2,2 mln. V 
De gemeente heeft voor € 1,3 miljoen minder aan vervoers- en woonvoorzieningen verstrekt dan begroot. De oorzaak hiervan 
wordt onderzocht. Ook zijn er voor € 0,8 miljoen minder aanvragen voor keuringen binnengekomen bij de gemeente en is 
minder extern advies ingewonnen door de aanwezigheid van een arts op de afdeling.  

Huishoudelijke verzorging € 2,7 mln. V 
Dit is het eerste jaar dat de gemeente de taak HV heeft uitgevoerd, waardoor het moeilijk was het aantal uren in te schatten. 
Voor de invoering van HV was minder geld benodigd dan aanvankelijk gedacht. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int 
de eigen bijdrage namens de gemeente. Omdat er minder uren HV zijn geleverd valt de eigen bijdrage in 2007 lager uit. 

Programma Verkeer

Afwikkeling claim tramtunnel € 12,7 N 
De totale schadekosten bedragen € 20,4 mln. In 2003 is al door het concern een bedrag van € 6,7 mln. aan dekkingmiddelen 
voor de bemalingschade station Spui gevoteerd. Het netto restant bedrag ad. € 13,7 mln. was onderwerp van arbitrage. De 
gemeente Den Haag is akkoord gegaan met een schikkingsvoorstel van € 1 mln. Het restant van de vordering bedraagt € 12,7 
mln.

Lagere uitvoeringslasten Parkeren € 1,6 mln V 
Bij de uitvoeringslasten van Parkeren is een voordeel ontstaan als gevolg van openstaande vacatures. Daarnaast is er een voordeel
ontstaan omdat geen extra kosten zijn gedeclareerd voor de Volautomatische Autoberging. Ook zijn de kosten van beroepszaken 
in verband met wegslepen lager uitgevallen.  

Programma Wonen

Handhaving stadsdelen € 1,8 mln V
De vaste medewerkers voor handhaving zijn ingezet voor het bouwvergunningproces. De vacatures zijn voor het 
bouwvergunningproces wegens schaarste op de arbeidsmarkt moeilijk in te vullen. Direct gevolg is dat er minder kosten worden 
gemaakt voor handhaving. 

Diverse posten handhaving en onrechtmatig wonen € 2,5 mln V 
De voordelen op overige handhaving worden eveneens grotendeels veroorzaakt door moeilijk te vervullen vacatures en het 
starten van het project beheer inhaalslag handhaving in september 2007 in plaats van april 2007. 

Vrijval voorziening Bouw- en Woninggebonden Subsidies € 25,0 mln V
Dit voordeel vloeit voort uit een opschoning in 2007 van de balans van 2006 van DSO. Hieruit bleek een groot deel van de 
voorziening Bouw- en Woninggebonden Subsidies niet meer noodzakelijk.  

Programma Stedelijke ontwikkeling

Grondexploitaties € 6,7 mln V 
Vanuit de reserve Grondbedrijf is € 0,3 mln gedoteerd aan de voorziening negatieve plannen. Hierbij is voor € 3,4 mln aan 
additionele ISV-dekking rekening gehouden. Verder levert het afsluiten van positieve plannen een voordeel van € 1,4 mln op. 
De winstafdracht van de ontwikkelmaatschappij Ypenburg bedroeg € 4,6 mln. Verder heeft er een correctie plaatsgevonden op 
het project aan de Lulofstraat met een voordeel van € 0,9 mln. 

Vrijval voorziening Haagse Hogeschool € 3,6 mln V
In het kader van herwaardering van grondprijzen in de Binckhorst is de actuele waarde ruim boven de boekwaarde vastgesteld. 
De voorziening Haagse Hogeschool wordt gedoteerd aan de RGB. 

Den Haag Nieuw Centraal € 8,7 mln
De in de voorjaarsnota 2007 toegekende middelen ad € 8,7 mln zijn dit jaar nog niet tot besteding gekomen. Deze middelen 
worden gedoteerd aan een nog in te stellen reserve. 
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Programma Financiën

Apparaatslasten € 8,6 mln N
In 2007 is aan apparaatslasten inclusief externe inhuur � 92,7 mln uitgegeven en is dekking gerealiseerd van � 84 mln. Dit 
levert een dekkingstekort op van � 8,6 mln.  

Afrekeningen ISV € 3,4 mln 
In het kader van het opschonen van de balansvervuiling uit ISV afrekeningen tot en met 2006 wordt een bedrag van € 10,3 mln 
afgeboekt. Hiervan komt € 6,9 mln. ten laste van de voorziening opschoning balans.  

Financieringsresultaat € 7,2 mln V 
Er is € 5,3 mln meer rente ontvangen door een hogere kasgeldpositie en meevallende renteresultaten op de omslagrenteleningen 
ten opzichte van het concernbericht. De wijziging in de waarderingsgrondslag van Fonds Uiver levert een voordeel op van € 2,8 
miljoen. Ook is er een nadelige ontwikkeling door een dotatie van € 1 miljoen aan de voorziening gegarandeerde geldlening 
vanwege een verstrekte garantie aan de HTM.  

Beleggingen € 3,5 mln V 
Op 31 augustus 2007 is van Woningbeheer dividend ontvangen voor een bedrag van € 4,5 miljoen over de jaren 2002 en 2003. 
Deze dividenduitkering is niet begroot en levert een incidenteel voordeel op. Daarnaast is conform de BBV de deelneming 
OCW panden CV afgewaardeerd met € 1 miljoen.  

Post Onvoorzien € 5,3 mln V 
Gemeenten zijn verplicht om in de begroting een post voor onvoorziene uitgaven op te nemen voor eventuele calamiteiten. 
Omdat zich in 2007 geen calamiteiten hebben voorgedaan valt dit bedrag van € 5,3 miljoen vrij in de rekening 2007. 

Algemene uitkering gemeentefonds € 2,9 mln N  
Het Bestuurlijk akkoord in 2006 tussen het Rijk en de VNG heeft voor het jaar 2007 een voordeel opgeleverd van € 10 miljoen. 
Meevallers in Haagse aantallen en de uitkeringsfactor (€ 1,4 mln.) en nabetalingen uit het verleden (€ 2,7 mln.) leidt tot een 
voordeel van € 4,1 miljoen. Daartegenover staat een nadeel van € 12 miljoen door een lager ontvangen accres vanwege lagere 
rijksuitgaven. Verder keerde het Rijk de behoedzaamheidsreserve niet uit, die bij de gemeente was begroot voor € 5 miljoen.  

Bestedingsvoorstellen 
Het nog niet bestemde resultaat bedraagt € 70,2 mln, waarvan € 68,2 mln dienstresultaat is en € 2,0 mln concernresultaat.  
In de begeleidende nota bij de jaarstukken wordt beschreven wat er precies met deze voordelen gebeurt.  

5.3 Baten en lasten van de gemeente 

De gemeente Den Haag verantwoordt eind 2007 voor circa € 2,7 miljard mln aan lasten en voor circa € 2,8 miljard aan baten2.
De gemeente heeft daardoor € 76,3 mln meer baten dan zij aan lasten had. Dit bedrag is daarmee het rekeningresultaat bij de 
jaarrekening vóór verrekening met reserves (grondbedrijf ) over 2007 voor de gemeente Den Haag.  

In de tabel is aangegeven wat de lasten en baten in 2007 zijn geweest per programma (exclusief dotaties en onttrekkingen aan de
reserves) en welk bedrag de gemeente hiervoor aan algemene dekkingsmiddelen beschikbaar had. De algemene 
dekkingsmiddelen zijn gemeentelijke middelen die vrij aanwendbaar zijn en worden verantwoord op de programma’s Verkeer, 
Stedelijke ontwikkeling, Binnenstad, Binckhorst en Financiën. Deze zijn voor de vergelijkbaarheid in onderstaande tabel separaat
opgenomen.  

                                                  
� Gecorrigeerd voor € 229,5 mln aan interne leveringen tussen diensten. 
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Programma’s Lasten rekening 
2007

Baten
rekening 

2007

Saldo
rekening 

2007

    

1. Bestuur / Gemeenteraad 6.482 142 -6.340
2. Bestuur / College 106.529 93.717 -12.812
3. Burgerzaken 25.386 10.047 -15.339
4. Openbare orde en Veiligheid 54.288 9.293 -44.995
5. Cultuur en Media 102.459 8.155 -94.304
6. Onderwijs 257.809 190.535 -67.274
7. Burgerschap 85.471 77.116 -8.355
8. Werk en Inkomen 534.026 486.908 -47.118
9. Armoedebestrijding 40.745 13.634 -27.111
10. Jeugd 32.533 6.162 -26.371
11. Leefbaarheid 143.944 75.456 -68.488
12. Economie 13.939 9.874 -4.065
13. Sport 42.937 10.119 -32.818
14. Maatschappelijke ondersteuning 166.537 14.013 -152.524
15. Welzijn (Leeg) 0 0 0
16. Volksgezondheid en Zorg 29.363 16.787 -12.576
17. Verkeer 122.977 94.451 -28.526
18. Wonen 32.943 44.367 11.424
19. Stedelijke Ontwikkeling, Binnenstad en Binckhorst 269.256 212.666 -56.590
20. Milieu en Natuur 54.288 34.703 -19.585
21. Internationale zaken, Promotie en Communicatie 46.366 6.332 -40.034
22. Financiën 157.858 130.453 -27.405
Consolidatie-eliminatie -229.531 -229.531 0
Totaal programma’s (excl. reserves en dekkingsmiddelen) 2.096.605 1.315.399 -781.206

    
Dekkingsmiddelen     
Algemene dekkingsmiddelen prog. 17 -31 11.066 11.097
Algemene dekkingsmiddelen prog. 19 9.372 21.958 12.586
Algemene dekkingsmiddelen prog. 22 77.598 1.080.800 1.003.202
Onvoorzien (prog. 22)  0 0
Totaal dekkingsmiddelen 86.939 1.113.824 1.026.885
Resultaat voor dotaties en onttrekkingen aan reserves 2.183.544 2.429.223 245.679

    
Dotaties en onttrekkingen aan reserves 529.919 360.508 -169.411
Totaal resultaat na dotaties en onttrekkingen aan reserves 2.713.463 2.789.731 76.268

Gemeentelijke baten 

De gemeente Den Haag heeft over 2007 € 2.789,7 mln aan baten verantwoord in de rekening. De verdeling van deze 
gemeentelijke baten in 2007 is op hoofdlijnen als volgt: 

                (bedragen in € mln) 

Een toelichting op de gemeentelijke inkomsten wordt per onderdeel gegeven.  

Baten  Uitkomst 2007 Begroot 2007 Uitkomst 2006 
1. Algemene dekkingsmiddelen 1.113,8 1.109,8 985,2
2. Specifieke uitkeringen 767,4 701,0 808,0
3. Tarieven, leges en heffingen 190,0 190,4 137,2
4. Bouwgrondexploitatie 164,2 200,1 171,4
6. Onttrekkingen aan reserves 360,5 401,8 258,9
5. Overige inkomsten  193,8 41,7 47,8
Totaal 2.789,7 2.644,8 2.408,5
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Algemene dekkingsmiddelen 

De algemene dekkingsmiddelen van de gemeente bestaan uit:  

Algemene uitkering Gemeentefonds 
Ruim 25 % van de gemeentelijke inkomsten komt uit het gemeentefonds (€  707 mln). Het gemeentefonds is in principe vrij 
besteedbaar, al moet de gemeente natuurlijk rekening houden met doorlopende verplichtingen en met voorgeschreven wettelijke 
taken. 

Gemeentelijke belastingen 
De inkomsten uit gemeentelijke belastingen (de OZB, toeristen-, precario- en hondenbelasting) bedragen € 118 mln, dat is circa 
4,2% van het totaal aan inkomsten van de gemeente.  

Dividend en rente 
De gemeente ontvangt dividend uit deelnemingen. Ook heeft de gemeente rente-inkomensten op leningen. 

Specifieke uitkeringen (inkomsten van derden) 

Ruim 28% van de gemeentelijke inkomsten bestaat uit specifieke uitkeringen van het Rijk en Europa. Dat zijn uitkeringen 
waarvan het Rijk de besteding voorschrijft. Deze specifieke uitkeringen kunnen verschillende vormen hebben. Bij sommige 
vormen van specifieke uitkeringen is er geen beleidsvrijheid en fungeert de gemeente eigenlijk als uitvoeringsorganisatie van het
Rijk. Bij andere vormen hebben de gemeenten meer bestedingsvrijheid en, daarmee samenhangende, grotere risico’s.  

Den Haag ontving in 2007 ruim € 767 mln aan specifieke uitkeringen. Begroot voor 2007 was € 701 mln. Deze hogere 
inkomsten komen vooral door hogere bijdragen aan infrastructuurprojecten. Gerangschikt naar programma zijn de specifieke 
uitkeringen (onder vermelding van de grootste): 

       (bedragen in €1.000)
Algemene dekkingsmiddelen  Baten

Rekening 2007 
Baten
Begroting 2007

Baten
Rekening 2006 

Algemene uitkering Gemeentefonds 706.525 709.444 639.528
Onroerend Zaakbelasting (incl. Wet WOZ) 81.527 81.193 84.555
Hondenbelasting 1.467 1.669 1.519
Toeristenbelasting 4.725 3.916 4.529
Precariobelasting 16.255 16.115 15.935
Parkeerbelasting 11.066 11.552 10.300
Overige belastingen 2.253 1.495 2.519
Dividend (beleggingen) 106.606 102.418 45.230
Rente 159.212 151.613 150.164
Erfpachtinkomsten 21.958 28.337 29.025
Overige dekkingsmiddelen 2.230 2.057 1.883
Totaal 1.113.824 1.109.809 985.187
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         (bedragen in €1.000)
Programma Doelstelling Uitkomst 

2007
Begroot 
2007

4 Openbare orde en veiligheid 
5 Cultuur en media 
6 Onderwijs 

7 Burgerschap 
8 Werk en inkomen 

10 Jeugd 
13 Sport 
14 Maatschappelijke ondersteuning 

16 Volksgezondheid en zorg 
17 Verkeer 

18 Wonen 
19 Sted. ontw. Binnenstad Binckhorst    
20 Milieu 
22 Financiën 

brandveiligheid
diverse
openbaar, personeel en materieel 
onderwijsachterstanden 
volwassenen
voortijdig schoolverlaten 
onderwijsbegeleiding 
inburgering
bijstand
re-integratie
sociale werkvoorziening 
jeugdgezondheidszorg 
bevorderen sport 
openb geestelijke gezondheidszorg 
maatsch. opvang, vrouwenopvang 
diverse
infrastructuur openbaar vervoer 
infrastructuur overig verkeer 
bouwsubsidies
bedrijventerrein Binckhorst 
luchtkwaliteit
waardering onroerende zaken 

1.992 
263

91.267 
45.942 
24.268 
6.405 
1.242 

71.940 
275.296 
112.053 
51.246 
6.416 
1.567 
4.466 
3.825 
3.124 

40.689 
10.243 
10.026 

75
2.917 
2.162 

2.009 
76

90.900 
45.411 
23.138 

700
1.099 

70.171 
275.021 
111.887 
51.200 
6.373 
1.049 
4.466 
3.438 
3.015 

0
0

8.885 
75
0

2.108 
Totaal  767.424 701.021 

Gemeenten zijn financieel grotendeels afhankelijk van inkomensoverdrachten van het Rijk en van andere overheden. In totaal 
ontving de gemeente in 2007 € 717 mln. van het Rijk, van Haaglanden € 47 mln., van Zuid-Holland € 3 mln. en van Europa 
€ 0,12 mln.; samen € 767 mln. 

Ten opzichte van de begroting zijn de grootste verschillen zichtbaar bij de projecten voor openbaar vervoer en ander verkeer 
(ontvangen € 51 mln; geen ontvangsten begroot), voortijdig schoolverlaten (€ 6 mln. meer), luchtkwaliteit (ontvangen € 3 mln.; 
geen ontvangsten begroot) en inburgering (€ 2 mln. meer). 

In het algemeen blijkt dat specifieke uitkeringen moeilijker te ramen zijn dan de algemene middelen. Uiteraard grijpt de 
gemeente de mogelijkheden aan om meer inkomsten uit specifieke uitkeringen te verkrijgen. Daarbij moet men echter bedenken 
dat alleen ‘meer inkomsten’ niet altijd positief is; bij specifieke uitkeringen staan gerichte uitgaven tegenover de inkomsten.

Inkomsten uit tarieven, leges en heffingen 

De gemeente brengt tarieven in rekening voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur of voor het verlenen van diensten 
aan de burgers. Het gaat om circa 6,8 % van de totale inkomsten. De inkomsten uit tarieven betreffen een grote variëteit aan 
activiteiten, zoals de afgifte van vergunningen, verstrekken van paspoorten en rijbewijzen en het ophalen van huisvuil. In de 
onderstaande tabel zijn de opbrengsten van de, qua omvang, belangrijkste tarieven weergegeven. Een overzicht van alle 
gemeentelijke tarieven is te vinden in bijlage 6 van dit jaarverslag. 

         (bedragen in € mln) 

Tarieven, leges en heffingen  Uitkomst 2007 Begroot 2007 Uitkomst 2006 
Parkeren op straat 16,1 15,3 15
Afvalstoffenheffing 61,8 60,3 48,9
Rioolrechten 26,3 25,8 21,7
Bouwleges 13,6 16,9 23,3
Burgerzaken 0 1,9 6,9
Sport/zwembaden 7,0 6,5 6,8
Ambulancehulpverlening 10,9 10,1 11,2
Tarieven gezondheidszorg 0,9 0,8 1,6
Overige tarieven  53,4 52,8 1,8
Totaal 190,0 190,4 137,2
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Bouwgrondexploitatie 
De inkomsten voor de bouwgrondexploitatie vanwege gronduitgifte zijn € 164 mln. Hiertegenover staan ook de lasten voor het 
aankopen en bouwrijp maken van gronden.  

Onttrekkingen aan reserves 
Bestemmingsreserves zijn ingesteld om middelen met een specifiek doel over de jaargrens heen te kunnen vasthouden. In totaal 
zijn in 2007 voor circa € 360 mln aan bestemmingsreserves onttrokken, waar er voor bijna € 401 mln was begroot.  

Overige inkomsten 
De gemeente heeft ook inkomsten uit diverse interne leveringen, huisvesting en facilitaire producten. Hiertegenover staan dan 
ook gelijke lasten. 
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Bijlagen

1 Bijlage Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor resultaatbepaling 

1.1 Algemeen

De kaders van de waarderingsgrondslagen zijn bepaald in de Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording voor 
provincies en gemeenten (BBV), de verordening Financieel Beheer en Beleid (raadsbesluit 219/2003), de aanpassing daarop 
(raadsbesluit 171/2005) en het uitvoeringsbesluit Financieel Beheer (RIS 126669). 

De jaarrekening is net als de begroting opgesteld volgens het stelsel van baten en lasten. In de jaarrekening zijn de baten en 
lasten opgenomen die toe te rekenen zijn aan het begrotingsjaar. Het moment van betaling of ontvangst van het geld is daarbij 
niet van belang. In enkele voor de concernrekening in materiele zin ondergeschikte gevallen worden ontvangsten als baten 
verantwoord.  

De waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders is aangegeven. Bij de bepaling van het 
resultaat wordt onder andere rekening gehouden met het voorzichtigheidsprincipe, het matchingprincipe en het 
realisatieprincipe. 

Voor de activa wordt de verkrijgings- of vervaardigingsprijs als waarderingsgrondslag toegepast. De passiva worden gewaardeerd 
tegen nominale waarde, voorzover niet anders is vermeld.  

De baten en lasten van interne gemeentelijke leveringen tussen de diensten onderling zijn, evenals bij de begroting, niet geëlimi-
neerd. Voor het inzicht is in de staat van lasten en baten op totaalniveau het bedrag van deze posten als consolidatie-eliminatie
specifiek tot uitdrukking gebracht. 

1.2 Materiële vaste activa 

Het BBV maakt onderscheid tussen materiële vaste activa met een maatschappelijk nut en materiële vaste activa met een 
economisch nut. 

Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut 
De verordening Financieel Beheer en Beleid maakt een indeling naar drie categorieën van materiële vaste activa met een 
maatschappelijk nut, waarbij de volgende maximale afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:  

1. 25 jaar voor civiele kunstwerken (zoals tunnels, bruggen en viaducten) 
2. 20 jaar voor de eerste aanleg van wegen, fietspaden, voetpaden, rotondes, rails 
3. 10 jaar voor reconstructies en inrichting van de openbare ruimte (activering vindt pas plaats vanaf  
    een bedrag van € 150.000) 

Materiële vaste activa met een economisch nut 
Vaste activa met economisch nut zijn activa die bijdragen in de mogelijkheid om middelen te verwerven en/of die verhandelbaar 
zijn. De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de lineaire afschrijvin-
gen. De eerste afschrijving vindt plaats in het jaar volgend op de investering. 

Conform de Richtlijnen van de cie BBV en de gemeentelijke richtlijnen worden de vervaardigingskosten (waaronder de 
implementatiekosten van) nieuwe geautomatiseerde systemen geactiveerd onder materiele vaste activa. Dit verslagjaar betrof de 
investering met name de implementatiekosten van EOS bij een aantal diensten. De kosten van upgrade bij de diensten waar EOS 
reeds eerder in gebruik was genomen zijn beschouwd als onderhoud (exploitatielasten) en worden daarom niet geactiveerd. 

Bij een duurzame waardevermindering zijn de desbetreffende materiële vaste activa tegen de lagere waarde gewaardeerd. De 
ontvangen investeringsbijdragen van derden zijn in één keer in mindering gebracht op de activering. Voor investeringen met een 
economisch nut hanteert de gemeente de volgende standaard afschrijvingstermijnen, die in beginsel zijn gebaseerd op de 
verwachte toekomstige gebruiksduur: 
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a. 40 jaar voor nieuwbouw gebouwen (permanent), rioleringen; 
b. 25 jaar voor sportterreinen, renovatie gebouwen, restauratie monumenten, aankoop gebouwen; 
c. 20 jaar voor parkeerterreinen; 
d. 15 jaar voor technische installaties in gebouwen (elektrische voorzieningen, verwarming, liften, machines), 

verkeerslichtinstallaties;
e. 10 jaar voor (brandveiligheid)voorzieningen aan gebouwen, energiebesparende maatregelen in gebouwen, 

kunstopdrachten, telefooninstallaties, kantoormeubilair (nieuwe inrichting), aanleg terreinwerken (semi-permanent of 
tijdelijk), nieuwbouw gebouwen (semi-permanent, tijdelijk of verplaatsbaar), groot onderhoud aan gebouwen (mits 
levensduurverlengend); 

f. 5 jaar voor zware transportmiddelen/aanhangwagens en schuiten, personenauto’s/lichte motorvoertuigen/motoren, 
automatiseringssystemen plus omvangrijke applicaties, duurzame productiemiddelen; 

g. 3 jaar voor software; 

Materiële vaste activa met een aanschafwaarde lager dan € 10.000 per stuk worden niet als materiële vaste activa verantwoord, 
maar rechtstreeks ten laste van de exploitatierekening gebracht. 

Op (bedrijfs)activa in uitvoering en gronden wordt niet afgeschreven. 

Erfpacht 
a. In erfpacht uitgegeven gronden volgens voorwaarden 1911 en 1923 zijn gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs.  
b. In erfpacht uitgegeven gronden volgens voorwaarden 1977 zijn gewaardeerd tegen marktwaarde op het moment van 

uitgifte in plaats van tegen de voorgeschreven waardering tegen vervaardigingsprijs. 
c.  In erfpacht uitgegeven gronden volgens voorwaarden 1986 tegen canonbetaling zijn gewaardeerd tegen marktwaarde op 

moment van uitgifte 
d.  In erfpacht uitgegeven gronden volgens voorwaarden 1986 die zijn afgekocht komen niet voor activering in aanmerking. 
e.    Heruitgiften tegen canonbetaling blijven geregistreerd tegen de waardering van het oorspronkelijk recht. 
f.     De vooruit ontvangen canons zijn berekend tegen contante waarde. Bij de berekening van de afkoop van de 

canonverplichting is de afkoopsom contant gemaakt tegen een op dat moment geldend rente percentage. De jaarlijks toe 
te voegen rente wordt ten laste van het resultaat gebracht; de in het verslagjaar vervallen canon termijnen zijn ten 
gunste van het resultaat gebracht. 

Activa in ontwikkeling (algemeen) 
Vaste (bedrijfs)activa in uitvoering zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, onder aftrek van vooruit ontvangen bedragen van 
derden zoals subsidies en een voorziening voor niet te innen subsidies op uitgevoerde projecten die niet voldoen aan de 
declaratie-eisen.

1.3 Financiële vaste activa 

Deelnemingen zijn tegen verkrijgingsprijs gewaardeerd. De marktwaarde wordt in de toelichting vermeld ingeval van de 
deelneming wordt afgestoten. De waardering van de deelneming in de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten voor de zogenaamde 
A-aandelen vormt een uitzondering hierop. Deze worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

De verstrekte langlopende leningen aan derden, aan deelnemingen en overige uitzettingen zijn gewaardeerd tegen nominale 
waarde, zonodig onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid van de lening. 

1.4 Vlottende activa 

Voorraden 
De voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, zo nodig onder aftrek van een voorziening voor incourantheid van de 
voorraden. 

Grond- en hulpstoffen 
De grond- en hulpstoffen zijn gewaardeerd tegen standaard verrekenprijzen, gebaseerd op de betaalde inkoopprijs. 
Waarderingsverschillen tussen standaard verrekenprijs en betaalde inkoopprijs worden als bedrijfsresultaat verantwoord. 
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Gereed product 
Het gereed product, halffabrikaat en orders in bewerking worden gewaardeerd tegen de fabricagekostprijs of indien lager de 
verwachte marktwaarde. De fabricagekostprijs bestaat uit de kosten van grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk, met daarop 
een opslag voor indirecte kosten. Bij de waardering wordt rekening gehouden met het stadium waarin het productieproces zich 
bevindt.  

Onderhanden werk bij grondexploitaties 
De investeringen in onderhanden werken grondexploitaties zijn gewaardeerd tegen verkrijgings-  of vervaardigingsprijs. De 
investeringen bestaan uit verwervings- en apparaatskosten en kosten voor het bouw- en woonrijp maken. Eventuele bijdragen van 
derden en baten voor gronduitgiften zijn in mindering gebracht op de investeringen.  
Bij plannen die gefinancierd zijn met een lening wordt jaarlijks rente geactiveerd. 

Positieve uitkomsten bij het afsluiten van grondexploitaties worden niet rechtstreeks gedoteerd aan de reserve grondbedrijf. Deze
worden opgenomen in het resultaat vóór resultaatbestemming en na resultaatsbestemming toegevoegd aan de reserve 
grondbedrijf. 

Het ‘plansaldo’ is het verwachte resultaat op een plan. Wanneer dit plansaldo lager is dan de boekwaarde is sprake van een 
verlies. Dit verlies wordt dan afgeboekt op de boekwaarde van het plan. Indien het verlies meer bedraagt dan de boekwaarde 
van het plan wordt voor dit meerdere een voorziening getroffen. Deze wordt verantwoord onder de post Voorzieningen (zie 
2.7).

Vorderingen 
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor 
oninbaarheid. De vordering voor Grotestedenbeleid III is nominaal gewaardeerd en heeft betrekking op 
periode 2005-2009. Ook de vorderingen voor andere meerjarige subsidies zijn nominaal gewaardeerd.  

Liquide middelen 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

1.5 Eigen vermogen 

Het eigen vermogen is het verschil tussen de activa en het vreemd vermogen. Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid 
gemaakt in de algemene reserve, de compensatiereserves, de reserve grondbedrijf, de bestemmingsreserves (reserves, waarvan de 
raad de bestemming heeft vastgesteld) de egalisatiereserves en het onverdeeld resultaat. Egalisatiereserves dienen om tussentijdse
schommelingen in tarifering of financiering op te vangen. 
Bij bestemmingsreserves waarvan de door de raad vastgestelde levensduur per balansdatum is verstreken vallen de resterende 
middelen ten gunste van het resultaat vrij. Resterende middelen bij bestemmingsreserves, waarvan de doelstelling is gerealiseerd
en de levensduur nog niet is verstreken, vallen vrij na begrotingswijziging door de raad.  

1.6 Voorzieningen 

De voorzieningen bestaan uit twee categorieën om het onderscheid te behouden in enerzijds voorzieningen die voortvloeien uit 
BBV-regelgeving (met voeding van derden) en anderzijds voorzieningen voor verplichtingen of verwachte verliezen of risico’s, 
waarvan de omvang redelijk is ingeschat op balansdatum. 

De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, met uitzondering van de voorzieningen voor negatieve plannen 
bij de grondexploitatie. Deze zijn gewaardeerd tegen de contante waarde. 

Met ingang van 2005 worden de middelen die op grond van de onherroepelijke geworden beschikkingen door derden zijn 
toegezegd verantwoord als baten en vervolgens gedoteerd aan de voorziening met voeding van derden (art 44 lid 2 BBV). 
Bestedingen worden rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.  

1.7 Langlopende en kortlopende schulden 

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 



192 

1.8 Wijzigingen ten opzichte van vorig jaar              

Bestemmingsreserves 
Conform de richtlijn van de Commissie BBV worden dotaties en onttrekkingen aan bestemmingsreserves verwerkt tot maximaal 
het bedrag dat via de begroting(swijzigingen) door de raad is goedgekeurd. Uitzondering hierop vormen de bestemmingsreserves 
die met een raadsbesluit zijn aangewezen voor het verrekenen ter egalisatie van lasten en baten (specifiek benoemde saldi) over
meerdere jaren heen.  

Voorzieningen 
De voorziening voor aan derden verstrekte langlopende leningen en voor afgegeven garantstellingen wegens door derden 
aangetrokken leningen bij bankinstellingen c.a. wordt bepaald op basis van risico-inschatting per individuele lening. Bij deze 
risico-inschatting worden onder meer de normen van BASEL 2 (internationaal akkoord tussen banken) gehanteerd. Zonodig 
worden op basis van de risico-inschatting evenwel afwijkende percentages toegepast. Uitzondering hierop vormen de belegging in 
het Fonds Uiver (obligatieleningen) en de lening aan de ABN-AMRO bank waarvoor op basis van geldende ratings risico-
analyses hebben plaatsgevonden die geleid hebben tot lagere percentages van respectievelijk 0,0 % en 0,28 %.  Voor de 
duurzame beleggingen waarbij de hoofdsom is gegarandeerd is het risico gesteld op 0%. 
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3 Bijlage Staat van Baten en Lasten 
     
Progr. Omschrijving Rekening Begroting Rekening
    2007 2007 2006
     
1 Bestuur / Gemeenteraad    
 Lasten: 6.482 6.834 6.392
 Baten: 142 107 115
 Resultaat voor bestemming -6.340 -6.727 -6.277
 Dotaties: 30 30 11
 Onttrekkingen: 82 149 30
 Saldo: -6.288 -6.608 -6.258
     
2 Bestuur / College    
 Lasten: 106.529 97.846 113.184
 Baten: 93.717 83.710 84.708
 Resultaat voor bestemming -12.812 -14.136 -28.476
 Dotaties: 1.914 1.316 11.483
 Onttrekkingen: 3.817 4.750 6.452
 Saldo: -10.909 -10.702 -33.507
     
3 Burgerzaken    
 Lasten: 25.386 25.117 25.472
 Baten: 10.047 10.130 9.658
 Resultaat voor bestemming -15.339 -14.987 -15.814
 Dotaties: 0 340 0
 Onttrekkingen: 159 232 713
 Saldo: -15.180 -15.095 -15.101
     
4 Openbare orde en Veiligheid    
 Lasten: 54.288 51.695 48.252
 Baten: 9.293 7.440 7.057
 Resultaat voor bestemming -44.995 -44.255 -41.195
 Dotaties: 2.312 2.644 1.316
 Onttrekkingen: 972 1.461 2.031
 Saldo: -46.335 -45.438 -40.480
     
5 Cultuur en Media    
 Lasten: 102.459 105.171 98.840
 Baten: 8.155 7.798 9.209
 Resultaat voor bestemming -94.304 -97.373 -89.631
 Dotaties: 30.776 31.217 15.050
 Onttrekkingen: 3.247 6.021 6.667
 Saldo: -121.833 -122.569 -98.014
     
6 Onderwijs    
 Lasten: 257.809 257.523 239.715
 Baten: 190.535 182.234 159.774
 Resultaat voor bestemming -67.274 -75.289 -79.941
 Dotaties: 26.155 26.169 13.077
 Onttrekkingen: 8.049 9.034 6.575
 Saldo: -85.380 -92.424 -86.443
     
7 Burgerschap    
 Lasten: 85.471 95.864 33.689
 Baten: 77.116 87.223 28.515
 Resultaat voor bestemming -8.355 -8.641 -5.174
 Dotaties: 498 500 1.535
 Onttrekkingen: 1.121 1.570 1.299
 Saldo: -7.732 -7.571 -5.410
     
8 Werk en Inkomen    
 Lasten: 534.026 541.117 553.578
 Baten: 486.908 483.659 487.624
 Resultaat voor bestemming -47.118 -57.458 -65.954
 Dotaties: 32.754 37.101 4.455
 Onttrekkingen: 26.332 30.814 11.986
 Saldo: -53.540 -63.745 -58.423
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Progr. Omschrijving Rekening Begroting Rekening
    2007 2007 2006
     
9 Armoedebestrijding    
 Lasten: 40.745 43.334 38.693
 Baten: 13.634 13.201 15.232
 Resultaat voor bestemming -27.111 -30.133 -23.461
 Dotaties: 2.300 2.300 3.374
 Onttrekkingen: 12.042 12.042 596
 Saldo: -17.369 -20.391 -26.239
     
10 Jeugd   
 Lasten: 32.533 34.219 40.036
 Baten: 6.162 6.045 19.821
 Resultaat voor bestemming -26.371 -28.174 -20.215
 Dotaties: 4.384 3.751 1.267
 Onttrekkingen: 1.732 1.755 1.160
 Saldo: -29.023 -30.170 -20.322
     
11 Leefbaarheid    
 Lasten: 143.944 141.579 134.651
 Baten: 75.456 70.798 62.789
 Resultaat voor bestemming -68.488 -70.781 -71.862
 Dotaties: 3.028 3.028 2.958
 Onttrekkingen: 1.602 2.684 2.025
 Saldo: -69.914 -71.125 -72.795
     
12 Economie    
 Lasten: 13.939 14.121 23.001
 Baten: 9.874 5.825 9.077
 Resultaat voor bestemming -4.065 -8.296 -13.924
 Dotaties: 3.095 3.095 10.330
 Onttrekkingen: 1.636 3.121 1.738
 Saldo: -5.524 -8.270 -22.516
     
13 Sport    
 Lasten: 42.937 42.378 42.691
 Baten: 10.119 9.515 14.762
 Resultaat voor bestemming -32.818 -32.863 -27.929
 Dotaties: 51.650 51.650 22.707
 Onttrekkingen: 1.893 1.981 14.882
 Saldo: -82.575 -82.532 -35.754
     
14 Maatschappelijke ondersteuning    
 Lasten: 166.537 174.855 99.821
 Baten: 14.013 15.838 7.229
 Resultaat voor bestemming -152.524 -159.017 -92.592
 Dotaties: 1.909 2.026 1.322
 Onttrekkingen: 1.618 2.039 2.267
 Saldo: -152.815 -159.004 -91.647
     
16 Volksgezondheid en Zorg    
 Lasten: 29.363 28.304 25.943
 Baten: 16.787 16.228 16.319
 Resultaat voor bestemming -12.576 -12.076 -9.624
 Dotaties: -811 682 625
 Onttrekkingen: 442 1.140 589
 Saldo: -11.323 -11.618 -9.660
     
17 Verkeer    
 Lasten: 122.946 71.241 83.209
 Baten: 105.517 60.435 65.766
 Resultaat voor bestemming -17.429 -10.806 -17.443
 Dotaties: 22.202 22.207 19.537
 Onttrekkingen: 6.785 9.047 6.761
 Saldo: -32.846 -23.966 -30.219
     
     
     
Progr. Omschrijving Rekening Begroting Rekening
    2007 2007 2006
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18 Wonen    
 Lasten: 32.943 35.319 21.763
 Baten: 44.367 13.006 13.566
 Resultaat voor bestemming 11.424 -22.313 -8.197
 Dotaties: 11.488 11.488 0
 Onttrekkingen: 5.550 8.973 5.082
 Saldo: 5.486 -24.828 -3.115
     
19 Stedelijke ontwikkeling, Binnenstad en Binkhorst    
 Lasten: 278.628 251.449 266.392
 Baten: 234.624 167.359 255.503
 Resultaat voor bestemming -44.004 -84.090 -10.889
 Dotaties: 98.898 99.614 27.668
 Onttrekkingen: 81.843 103.112 34.277
 Saldo: -61.059 -80.592 -4.280
     
20 Milieu    
 Lasten: 54.288 53.587 57.277
 Baten: 34.703 30.624 33.978
 Resultaat voor bestemming -19.585 -22.963 -23.299
 Dotaties: 7.522 7.521 2.998
 Onttrekkingen: 683 1.136 2.512
 Saldo: -26.424 -29.348 -23.785
     
21 Internationale zaken, Promotie en Communicatie    
 Lasten: 46.366 47.668 10.843
 Baten: 6.332 3.748 1.859
 Resultaat voor bestemming -40.034 -43.920 -8.984
 Dotaties: 37.620 37.868 9.565
 Onttrekkingen: 10.967 14.990 610
 Saldo: -66.687 -66.798 -17.939
     
22 Financiën    
 Lasten: 235.456 225.254 274.462
 Baten: 1.211.253 1.197.516 1.069.517
 Resultaat voor bestemming 975.797 972.262 795.055
 Dotaties: 192.195 185.266 149.691
 Onttrekkingen: 189.936 185.798 150.655
 Saldo: 973.538 972.794 796.019
     
 Totaal exclusief consolidatie-eliminatie:   
 Lasten: 2.413.075 2.344.475 2.237.904
 Baten: 2.658.754 2.472.439 2.372.078
 Resultaat voor bestemming 245.679 127.964 134.174
 Dotaties: 529.919 529.813 298.969
 Onttrekkingen: 360.508 401.849 258.907
 Saldo: 76.268 0 94.112
     
 Consolidatie-eliminatie    
 Lasten: -229.531 -221.595 -222.410
 Baten: -229.531 -221.595 -222.410
 Resultaat voor bestemming 0 0 0
 Dotaties: 0 0 0
 Onttrekkingen: 0 0 0
 Saldo: 0 0 0
     
 Totaal inclusief consolidatie-eliminatie:   
 Lasten: 2.183.544 2.122.880 2.015.494
 Baten: 2.429.223 2.250.844 2.149.668
 Resultaat voor bestemming 245.679 127.964 134.174
 Dotaties: 529.919 529.813 298.969
 Onttrekkingen: 360.508 401.849 258.907
 Saldo: 76.268 0 94.112
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4 Bijlage EMU-saldo 

Het EMU-saldo is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de overheid (Rijk, lagere overheden en sociale fondsen) 
van een bepaald land in een bepaald jaar. Met onderstaande tabel voldoet de gemeente Den Haag aan haar informatieplicht 
richting derden (CBS/ministerie van Financiën). 

Vraag 2007
   

1 Wat is uw exploitatiesaldo voor toevoeging aan cq. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 
17c)?

245.679

     
2 Wat zijn uw afschrijvingen ten laste van de exploitatie? 49.199
3 Wat zijn uw bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie? 657.321
     
4 Wat zijn uw uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden 

geactiveerd?
157.333

5 Wat zijn de in mindering op de onder vraag 4 bedoelde investeringen gebrachte ontvangen 
bijdragen van het Rijk, de Provincies, de Europese Unie en overigen? 

4.741

6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:   
  a Wat zijn uw verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa 

(tegen verkoopprijs)? 
6.446

  b en wat is daarin de gerealiseerde boekwinst? 2.194
7 Hoeveel bedragen de uitgaven aan aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp 

maken e.d.? 
114.435

8 Grondverkopen:   
  a Wat zijn de verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)? 178.983
  b en wat is daarin de gerealiseerde boekwinst?   
9 Wat zijn uw betalingen ten laste van de voorzieningen? 612.917
10 Zijn er voorts betalingen die niet via de onder vraag 1 genoemde exploitatie lopen, maar 

rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die 
nog niet vallen onder één van de bovenstaand vragen? 

672

     
11 Bij de berekening van het EMU-saldo wordt gecorrigeerd voor verkoop van deelnemingen en 

aandelen. 
  a Heeft u deelnemingen en aandelen verkocht? (J/N) N
  b Zo ja wat is bij verkoop de gerealiseerde boekwinst?   

    
Berekend EMU-saldo 254.818
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6 Bijlage Gemeentelijke tarieven 

Omschrijving tarief  Dienst Tarief 
2007

Begrote 
opbrengst

Gerealiseerde 
opbrengst  

(x € 1.000) 

Toegerekende 
lasten (x €

1.000) 

Kosten-
dekking

Programma Burgerzaken       

      

Publiekrechtelijk       

Paspoorten )* DBZ 47,46               1.476                1.708               1.975  86%

Bijschrijving )* DBZ 8,24                  117                   119                  127  94%

Nederlandse identiteitskaart )* DBZ 31,26               1.011                   782               1.009  78%

Vermissing reisdocument DBZ 32,47                  264                   251                  303  83%

Rijbewijzen )** DBZ 43,75                  924                1.794               1.466  122%

Vermissing rijbewijs DBZ 32,47                  100                   117                  136  86%

Inlichtingen Vestigingsregister DBZ 3,50                      8                       5                    10  50%

Getuigen DBZ 7,54                      2                       2                      2  100%

Huwelijken/Partnerschapsregistratie DBZ diverse                  386                   444                  530  84%

Afschrift/uittreksel burgerlijke stand )* DBZ 10,40                  368                   372                  427  87%

Duplicaat trouwboekje DBZ 13,95                      4                     16                    17  94%

Verlof eerder/later begraven DBZ 65,82                    37                     43                    45  96%

Verklaring huwelijksbevoegdheid )* DBZ 19,00                      1                       1                      1  100%

Gezinsstaat DBZ 11,00                    34                     17                    22  77%

Legalisatie handtekening DBZ 11,52                  145                   143                  154  93%

Gedragsverklaring )* DBZ 30,05                    47                   100                  137  73%

Algemene verklaring DBZ 11,52                  327                   755                  861  88%

Attestatie de vita DBZ 11,14                    14                     27                    31  87%

Nationaliteitsbewijs DBZ 11,52                    12                       9                    11  82%

Verklaring < A4 / >A4 DBZ 11,10                    11                     21                    26  81%

Inlichtingen DBZ 5,32                  146                     82                    86  95%

Naturalisatie )* DBZ diverse                  147                   202                  207  98%

Totaal                 5.581                7.010               7.583  
*) De hoogte van het tarief is niet (volledig) 
beïnvloedbaar door de gemeente als gevolg van 
Rijksvoorschriften 

      

      
Programma Openbare orde en veiligheid       

      

Publiekrechtelijk    

Bouwvergunningen DSO BRW lump sum                  800                   885                  885  100%

DSO Handhaving BRW declaratie                    -                    336                  336  100%

Gebruiksvergunningen BRW 668                  420                   128                  250  51%

Vergunningen verkoop vuurwerk BRW 452                    15                     17                    17  100%

Dienstverlening volgens legesverordening BRW diverse                    11                     11                    11  100%

Vergunning prostitutie-inrichting BSD 1.214                  100                   101                  125 81%

Subtotaal              1.346                1.478              1.624 

Privaatrechtelijk 
Automatische brandmeldinstallaties BRW 2.150               1.030                1.051                  970 108%

Verhuur ruimten BRW ovk                    25                   133                  133 100%

Overige dienstverlening brandweer BRW diverse                  434                1.049               1.049 100%

Subtotaal              1.489                2.233              2.152 
        

Totaal                 2.835                3.711               3.776  
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Programma Cultuur en media       

      

Publiekrechtelijk       

Dienstverlening door HGA BSD diverse                    73                     56                 133  42% 

Basisabonnement bibliotheek DOB 26,65               1.107                1.075 

Leengeld cd-roms DOB 2,00                    17                     10 

Leengeld compact-discs DOB 2,00                  101                   116 

Leengeld beelddragers DOB 2,00                    -                        6 

Leengeld avm DOB 2,00                      6                       7 

Leengeld DVD DOB 2,00                  109                   158 

Boetegeld DOB 0,12                  425                   467 

Overige inkomsten gebruikers bibliotheek DOB diverse                  160                   188 

           23.467  9% 

Totaal                 1.998                2.083             23.600   

      

Programma Leefbaarheid       

      

Publiekrechtelijk       

Afvalstoffenheffing (huisvuil) DSB             60.387              61.814            61.814  100% 

tarief 1 pers. huishouding DSB 259,92   

tarief 2 pers. huishouding DSB 282,36   

tarief 3+ pers. huishouding DSB 304,80   

Bewaargeld verwijderde bromfietsen DSB diverse                    23                       3                    -  0% 

Begraafrechten DSB diverse                  762                   504                 504  100% 

Subtotaal            61.172              62.321           62.318  
   

Privaatrechtelijk    

Verhuur volkstuinen DSB diverse                  293                     21                   21  100% 

Subtotaal                  293                     21                  21  
         

Totaal             61.465              62.342            62.339  

      

Programma Economie 
      

      

Publiekrechtelijk       

Marktgelden warenmarkten DSB diverse               1.719                1.775              2.183  81% 

Totaal               1.719                1.719              1.719   

      

Programma Sport       

      

Publiekrechtelijk       

Zwembaden OCW diverse               3.772                3.916            11.917  33% 

Sporthallen OCW diverse               1.664                1.754              9.594  18% 

Sportterreinen OCW diverse               1.114                1.374            12.341  11% 

Totaal               6.550                7.044            33.852  

   

      

Programma Volksgezondheid en zorg 
      

      

Publiekrechtelijk
      

Ambulancedienst OCW diverse             10.876              11.036            12.335  89% 

Vaccinaties OCW diverse                  725                   725                 798  91% 

Wettelijke taken infectiebestrijding OCW diverse                    57                     59                 689  9% 

Uitvoering lijkbezorging/for.geneeskunde OCW diverse                    52                     51                   53  96% 

Totaal             11.710               11.871             13.875  
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Programma Verkeer 
      

      

Publiekrechtelijk
      

Parkeren op straat DSB diverse             15.335              16.121             16.121 100%

Parkeerbelasting (vergunningen en naheffing) DSB diverse             11.552              11.095             16.121 69%

Totaal               26.887               27.216             32.242 84%

    

      

Programma Wonen       

      

Publiekrechtelijk       

WRV DSO                   336                   325                  899  36%

"Leges" Bouwen DSO diverse             16.906              13.597             19.529 70%

Subtotaal             17.242               13.922            20.428  
          

Totaal               17.242               13.922             20.428  

      

Programma Milieu 
      

      

Publiekrechtelijk       

Binnenhavenbelasting DSB diverse                    95                   175                  275 64%

Rioolrecht DSB             25.815              26.342             26.342 100%

Rioolrecht, grootafvoer DSB 160,61               1.277                1.231  

Rioolrecht, eigenaren DSB 101,48             25.011              24.909  

Zeehavenheffing DSB diverse               2.217                   399                  399 100%

Totaal             54.415              53.056             27.016 

      

Programma Financiën       

      

Publiekrechtelijk       

Opbrengst precario DSO                   777                   779                  396 197%

OZB gebruikers niet-woningen GBD 3,92             20.674              20.378  

OZB eigenaren woningen GBD 1,86

OZB eigenaren niet-woningen 
GBD 4,91             58.441             59.166 

Toeristenbelasting GBD div               3.916                4.415  

Hondenbelasting GBD div               1.669                1.572  

Precariobelasting DSO div                    79                     59                    65 91%

Precariobelasting GBD div             16.115              15.949    

Totaal           101.671             102.318                  461   
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7 Bijlage Aansluiting commissies op programma’s

1 Commissie Veiligheid , Bestuur en Financiën (VBF) 
programma Bestuur/Gemeenteraad (Presidium) 
programma Bestuur/College (W.J. Deetman, G.Ph. Huffnagel, R.S. Baldewsingh) 
programma Openbare orde en veiligheid (W.J. Deetman) 
programma Burgerzaken (G. Ph. Huffnagel) 
programma Financiën (mw. J. Klijnsma) 

2 Commissie Maatschappelijke ontwikkeling (MO) 
programma Maatschappelijke ondersteuning (H.P.G. van Alphen) 
programma Welzijn (H.P.G. van Alphen) 
programma Volksgezondheid en Zorg (H.P.G. van Alphen) 

3 Commissie Stedelijke ontwikkeling en Ruimtelijke ordening (SRO) 
programma Wonen (J.M. Norder) 
programma Stedelijke ontwikkeling, Binnenstad en Binckhorst (J.M. Norder, P.W.M. Smit) 

4 Commissie Sociale zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale zaken (SWEI) 
programma Werk en Inkomen (H.P.M. Kool) 
programma Armoedebestrijding (H.P.M. Kool) 
programma Economie (H.P.M. Kool) 
programma Internationale zaken, Promotie en Communicatie (G.Ph, Huffnagel, W.J. Deetman) 

5 Commissie Verkeer, Milieu en Leefomgeving (VML) 
programma Verkeer (P.W.M. Smit) 
programma Milieu (P.W.M. Smit) 
programma Leefbaarheid (R.S. Baldewsingh) 

6 Commissie Jeugd en Burgerschap (JB) 
programma Cultuur en Media (mw. J. Klijnsma, R.S. Baldewsingh) 
programma Burgerschap (R.S. Baldewsingh) 
programma Onderwijs (S. Dekker) 
programma Jeugd (S. Dekker) 
programma Sport (S. Dekker) 
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8 Bijlage Afkortingenlijst 

AKA Arbeidsmarkt Kwalificerend Assistent 
ASHG Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld 
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
Awir Algemen wet inkomensafhankelijke regelingen 
BBV Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten  
BIBOB Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur 
BNG Bank Nederlandse Gemeenten 
BOS Buurt, Onderwijs, Sport 
BSN Burgerservicenummer 
BTW Belasting over Toegevoegde Waarde 
BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 
CAK Centraal Administratie Kantoor 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 
CCP Cultureel ContactPunt 
CJG Centra voor Jeugd en Gezin 
CO2 Kooldioxide 
COR Controleurs openbare ruimte 
COS Centrum voor Internationale Samenwerking 
CPC City Pier City loop 
CTMO Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang 
CV Commanditaire Vennootschap 
CWI Centrum voor Werk en Inkomen 
D2 Doelstelling 2 
DGM Directoraat-generaal Milieu 
DHM Den Haag Marketing  
€ Euro 
ECTO European China Trade Centre 
EKD Elektronisch Kinddossier 
ELD Elektronisch Leerling Dossier 
EOS E-business Oracle Suite 
FES Fonds Economische Structuurversterking 
FIVB De wereld Volleybalbond 
G4 Grote Vier Steden (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag) 
GBA Gemeentelijke Basisadministratie 
GFT Groente- en fruitafval 
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst 
GIT Inburgering in combinatie met een beroepsopleiding 
GKB Gemeentelijke Kredietbank 
GMT Gemeentelijk Management Team 
GSB Grotestedenbeleid 
GOA Gemeentelijk Onderwijs Allochtonen 
G4P3 Programma Groene Hart toegankelijker voor inwoners grote steden (g4p3) 
HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 
Hexbo Voorexamenjaar voor Havo 
HKS Haagse Kaderverordening Subsidieverstrekking 
HMS Haagse Milieu Service NV 
HRS Haags Risicosignalerings Sytsteem 
HRS Human resource service afdeling 
HTM Haagse Tramweg Maatschappij 
HV Huishoudelijke Verzorging 
ICC International Strafhof 
I/D banen Instroom / Doorstroom banen 
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ICT Informatie en Communicatie Technologie 
IHP Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 
ISV Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing 
JGZ Jeugdgezondheidszorg 
JIT Jeugd Interventie Team 
JSO Jeugd, Samenleving en Opvoeding 
KHN Koninklijke Horeca Nederland 
KMBO Kort Middelbaar Beroeps Onderwijs 
KVO Keurmerk Veilig Ondernemen 
Ladis Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem 
LBO Lager Beroeps Onderwijs 
LKP Leerkansenprofiel 
MAVO Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs 
MBO Middelbaar Beroepsonderwijs
MER Milieueffectrapportage 
MIRT Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
MTS Middelbare Technische School 
MJPF Meerjarenprogramma Fiets 
MO/OGGZ Maatschappelijke opvang en openbare geestelijke gezondheidszorg
MRU Mobiele Röntgenunit 
MTS Middelbare Technische School 
NDT Nederlands Danstheater 
NeVoBo Nederlandse Volleybalbond 
NGO Niet-gouvernementele organisaties 
NPS Nederlandse Programma Stichting
NT1 Nederlands als eerste taal 
NT2 Nederlands als tweede taal 
OC en W Onderwijs Cultuur en Welzijn 
OCWV Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld 
OZB Onroerend Zaak Belasting 
OV Openbaar Vervoer 
OVHP Openbaar Vervoer naar een Hoger Plan 
Pavem Commissie Participatie van vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen 
RET Rotterdams openbaar vervoersbedrijf 
RGB Reserve grondbedrijf 
RKC Rekenkamercommissie 
RKF Richard Krajicek Foundation 
ROC Regionaal Onderwijs Centrum 
Rvi Regeling vrijwillige inburgering 
SE Standaardeenheden 
SEM Stichting Exploitatie Muziekcentrum en Danstheater 
Smi Sociaal Medische Geïndiceerden 
SMJT Stedelijk Mobiel Jongeren Team 
SOB Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven 
StaBij de Haagse startersbegeleidingsmaatschappij. 
STIOM Stichting ter ondersteuning van de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 
STH Stichting Taxiplatform Haaglanden 
SVB Sociale Verzekeringsbank 
SW Sociale Werkvoorziening 
Texbo Voorexamenjaar voor VMBO-T 
UWV Uitvoeringsorganisatie werkgeversverzekeringen 
VAVO Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs 
VIG Vroegtijdige Interventie in Gezinnen 
VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs 
VN Verenigde Naties 
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VROM Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
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VROM/DGM Directeur Generaal Milieu 
VVC Vervoerscoördinatiecentrum Den Haag 
WEB Wet Educatie Beroepsonderwijs 
VVE Vereniging van Eigenaren 
V&W Verkeer en Waterstaat 
VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 
WAM Werkgelegenheid- en Arbeidsmarktbeleid 
WFCC World Forum Congres Centrum  
WFIA Westholland Foreign Ivestment Agency 
Wi Wet Inburgering 
WIW Wet Inschakeling Werkzoekenden 
Wvg Wet voorkeursrecht gemeenten 
Wmo Wet Maatschappelijke Ondersteuning/ Wet Markt en Overheid 
WOZ Wet waardering Onroerende Zaken 
WSW Wet Sociale Werkvoorziening 
WWB Wet Werk en Bijstand 

Diensten 
BRW Brandweer 
BSD Bestuursdienst 
CTR Centrale Treasury 
DBZ Dienst Burgerzaken 
DOB Dienst Openbare Bibliotheek 
DSB Dienst Stadsbeheer 
DSO Dienst Stedelijke Ontwikkeling 
FAD Facilitaire Dienst 
GAD Gemeentelijke Accountantdienst 
GBD Gemeentelijke Belastingdienst 
HCO Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding 
HGR Haeghe groep 
OCW Dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn 
POO Dienst Primair Openbaar Onderwijs 
ROR Raadsorganisatie 
SZW Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Commissies
JB Jeugd en Burgerschap 
SWEI Sociale Zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale Zaken 
VBF Veiligheid, Bestuur, Financiën, Organisatie 
VML Verkeer, Milieu, Deconcentratie, Leefomgeving 
MO Maatschappelijke Ontwikkeling 
SRO Stedelijke Ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening 
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