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                                              Datum 
 15 januari 2010 
Besluitenlijst van de openbare vergadering van de  
COMMISSIE SOCIALE ZAKEN, WERKGELEGENHEID, ECONOMIE EN INTERNATIONALE 
ZAKEN (SWEI) van woensdag 13 januari 2010, 19.30 uur 
 
Aanwezig: mevrouw Michels- Spee (voorzitter), de heer Colijn (SP), de heer Gülsen (VVD), mevrouw 
Bozbey (GroenLinks), de heer Suurmond (ChristenUnie-SGP), mevrouw Gyömörei (SP), mevrouw 
Bouchtaoui (Solidair Nederland)(is eerder weggegaan), de heer Bos (HSP), de heer Fehres (PvdA), 
de heer De Jong (PvdA), mevrouw De Jong (D66), mevrouw Vonk (CDA), de heer Lakerveld (VVD) en 
de heer Baart (PvdA). 
Afwezig: Groep Van der Velden, Islam Democraten en PPS. 
 
Vanuit het college aanwezig: de wethouders Kool, Dekker, Norder en Huffnagel. 
 
A. Opening, mededelingen en vaststelling agenda:  
 De voorzitter:  

• zegt dat de heer Smits (CDA) en wethouder Van Alphen zich hebben afgemeld voor deze 
vergadering.  

• meldt dat er zeven insprekers zijn bij agendapunt E2. 
• vraagt aan de commissie of zij de brief van wethouder CIIO inzake evaluatie 

evenementenvisie 2004-2010, die op de lijst ingekomen stukken staat, wil betrekken bij 
agendapunt E3. 
Mevrouw Bozbey (GroenLinks) stelt voor om bij agendapunt E3, alleen het 
initiatiefvoorstel en de reactie van het college te behandelen. Zij heeft zich onvoldoende 
kunnen voorbereiden op de brief, die door de voorzitter wordt genoemd. Op 12 januari is 
er ook een brief evaluatie The Hague Festivals 2009 en ambitie 2010 binnengekomen. 
Mevrouw Bozbey stelt voor om al deze stukken gezamenlijk op een ander moment te 
behandelen. Zij vraagt aan mevrouw De Jong of zij haar initiatiefvoorstel nu of dan ook 
later wil behandelen. Mevrouw De Jong wil haar initiatiefvoorstel nu behandelen.  
De andere stukken met betrekking tot evenementen kunnen op een later moment aan de 
orde komen. De commissie kan zich hierin vinden.  

• De heer Colijn (SP) doet een ordevoorstel om nadat de insprekers bij agendapunt E2 aan 
het woord zijn geweest aan de wethouder te vragen het voorstel terug te nemen en ter 
inzage te leggen. Mevrouw Vonk (CDA) houdt zich het recht voor om na de insprekers 
hierop terug te komen. De voorzitter stelt voor om dit aan de orde te stellen bij de 
behandeling van het betreffende agendapunt.   

• De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.  
 

B. Regeling van werkzaamheden:  
 

Lijst van ingekomen stukken van de weken 50 t/m 1 
• De heer Colijn (SP) stelt voor om het aangehouden beleidsplan werk en inkomen te 

betrekken bij de behandeling van het Huis van de Arbeid. Hij wil dit in het geval dat de 
nader toegezegde informatie over de ombuigingen niet op korte termijn beschikbaar is.  

Termijnplanning 
• De voorzitter meldt dat wethouder Kool niet aanwezig kan zijn op 11 februari.  

Op 3 februari, een ingeplande vergadering, zijn de stukken van de wethouder nog niet 
beschikbaar. Nagegaan wordt of 10 februari in de avond mogelijk is. 

• Naar aanleiding van de vraag van Den Haag Marketing wil mevrouw Vonk eerst weten 
wat het doel is van het werkbezoek. Dit wordt nagevraagd. 

• De heer Gülsen (VVD) hecht grote waarde aan het bespreken van het stuk over de 
Haagse markt in de vergadering van 10 februari.  

 
C. Advieslijst 
 Er is geen advieslijst. 
  
D. Rondvraag  

Er is geen rondvraag. 
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E. Beraadslaging over: 
  
E1. Rm 295 2009 inzake de voortgangsrapportage krachtwijken; RIS 167618 
 De voorzitter concludeert het volgende: er is toegezegd dat er eind februari 2010 een 

financieel overzicht komt; dat de tweede tranche in februari 2010 in het college komt en dat 
het streven is de derde tranche voor 3 maart 2010 naar de raad te sturen. Het college komt 
met een nieuw voorstel als de corporaties minder kunnen investeren, het onderzoek rondom 
HAVO/VWO komt rond februari 2010,  Zuiderpark Topsport wordt geprobeerd op te nemen in 
de derde tranche, er komt informatie over extra handhavers in de krachtwijken op het terrein 
van schoon, heel en veilig, de ondernemersmarkt wordt ook in de andere krachtwijken 
gestimuleerd, de veiligheidscijfers van de krachtwijken worden naar de hele commissie 
gestuurd en er wordt toegewerkt naar een eenduidige manier van rapporteren.  
     

E2. Raadsvoorstel over de toekomstvisie Horeca 2010-2015, RIS 168865 
Er zijn zeven insprekers:    
de heer Bouman, namens de Stichting Bewonersbelangen Binnenstad Den Haag, de heer 
Carlo Kuiper, mevrouw Van Keulen, mevrouw Van Hasselt namens Bewonersvereniging 
Hofkwartier, mevrouw Van Schaik namens Stichting Comité Denneweg, mevrouw Wagenaar-
van Rest namens Buurtoverleg Het Oude Centrum en de heer Van Beek als voorzitter van de 
Koninklijke Horeca Nederland afdeling Den Haag.  
In eerste instantie gaat de discussie binnen de commissie over het ontbreken van inspraak.  
De oppositiepartijen zijn daarom tegen behandeling. Wethouder Huffnagel geeft aan dat de 
toekomstvisie Horeca niet in de inspraak is geweest, maar dat er wel degelijk met bewoners is 
gesproken. Volgens de wethouder zal de visie inhoudelijk niet veranderen door een andere 
procedure te volgen. Hij benadrukt dat de visie is opgesteld naar aanleiding van een door de 
raad aangenomen motie uit 2008: Voorjaarsnota 2008 (Motie 2.1)(rm 84.2008/2.1), RIS 
155507 . Mevrouw Vonk (CDA) doet het voorstel om als commissie zelf een meeting te 
houden met bewoners. De commissie stemt over behandeling. De heer Suurmond 
(Christenunie/SGP), de heer Bos (HSP) en de heer Colijn (SP) zijn tegen het nu behandelen 
van het raadsvoorstel. De heer Baart (PvdA), de heer de Jong (PvdA), mevrouw Bozbey 
(GroenLinks) en de heer Gülsen (VVD) en mevrouw De Jong (D66) zijn voor nu behandelen. 
Over het voorstel van mevrouw Vonk (CDA) over de meeting wordt als volgt gestemd: de 
fracties van de PvdA, GroenLinks en de VVD zijn tegen. De fractie van D66 twijfelt. De fracties 
van de ChristenUnie/SGP, CDA, HSP en SP zijn voor.  
Nadat besloten is tot behandeling wordt inhoudelijk ingegaan op het raadsvoorstel. Bij het 
inspreken maar ook bij de bijdrage vanuit de commissie wordt gesproken over de balans 
tussen wonen, werken en recreëren. Met name de langere openingstijden van de terrassen 
kunnen deze balans verstoren. Een aantal fracties is blij dat de visie er eindelijk is. 
De wethouder zegt toe voor de raadsvergadering van 4 februari te komen met een gewijzigd 
raadsvoorstel waarbij de openingstijden van de terrassen aangepast zijn.   
Stemming: 
Voor: - 
Voorbehoud: PvdA, VVD, ChristenUnie/SGP, CDA, D66, SP 
Tegen: HSP 
De voorzitter concludeert dat het raadsvoorstel op de agenda geplaatst zal worden van de 
raad van 4 februari 2010. Zij geeft aan dat de bespreekpunten in de raad zullen zijn: 
(openingstijden) terrassen, feestzalen, handhaving, flankerend beleid, inspraak, draagvlak, 
samenspraak, avenue culinaire en de evaluatieperiode. 
 

E.3  Rv 32 2009: "Den Haag, een duurzaam feestje": op weg naar een duurzaam 
evenementenbeleid: een initiatiefvoorstel, RIS 162235 

  Stemming: 
 Voor: CDA, HSP, ChristenUnie/SGP, VVD, PvdA 
 Tegen: - 
 Voorbehoud: -  
 De voorzitter concludeert dat het raadsvoorstel op de agenda geplaatst kan worden van de 

raad van 4 februari.  
 
Van deze vergadering wordt geen uitgebreid verslag gemaakt, de vergadering is terug te zien 
op internet, “Mijn raad” via www.denhaag.nl/mijnraad 


