
Motie 1: ‘PvdA, sociaal beleid voor iedere Hagenaar’ 

Motie afdelingsbestuur, t.b.v. ALV 17 juni 2014 

- Wijzigingen aangebracht tijdens ALV van 17-06-2014 staan cursief 

De algemene ledenvergadering van de Haagse afdeling van de Partij van de Arbeid, bijeen op 17 juni 2014,  

Constaterende dat:  

- Op 12 juni j.l. door de onderhandelaars van D66, PvdA, HSP, VVD en CDA een concept coalitieakkoord 

“Vertrouwen op Haagse kracht” is gepresenteerd;  

- Dit concept coalitieakkoord conform de reglementen aan de leden ter instemming wordt voorgelegd;  

Overwegende dat:  

- De PvdA Den Haag met een robuust en inhoudelijk sterk verkiezingsprogramma ‘Schouders eronder, dat 

werkt’ de verkiezingen is ingegaan; 

- De onderhandelingen over het concept coalitieakkoord zijn gevoerd met vier partijen met andere en 

veelal sterk afwijkende verkiezingsprogramma’s; 

- Het concept coalitieakkoord op veel punten tegemoet komt aan ons verkiezingsprogramma en veel 

positieve aanknopingspunten bevat om de schouders te zetten onder een sociale stad voor iedereen;  

- De coalitiepartijen in hun concept coalitieakkoord weinig concreet zijn en steun aan Hagenaars die niet 

op eigen kracht kunnen zorg dragen voor hun eigen welzijn, niet zondermeer geborgd is;  

- De komende collegeperiode de menselijke maat en buurtgerichte aanpak van cruciaal belang zijn om 

met name de gedecentraliseerde taken op het sociaal domein vorm te geven;  

- De komende collegeperiode er gezien de nieuwe politieke verhoudingen een zware 

verantwoordelijkheid rust op de door ons af te vaardigen wethouder en op de fractie die kaders stelt en 

het college controleert; 

- Het huidige concept coalitieakkoord ruimte laat om nadere invulling te geven aan belangrijke punten uit 

ons verkiezingsprogramma; 

Adviseert de fractie:  

- Daar waar het coalitieakkoord niet in voorziet, eigen initiatieven te nemen om punten uit ons 

verkiezingsprogramma te realiseren; 

- Erop toe te zien dat in aanvulling op het coalitieakkoord, minimaal de volgende thema’s (in willekeurige 

volgorde) in de komende collegeperiode concrete en zichtbare invulling krijgen, rekening houdend met 

de dualistische verhoudingen in het stadsbestuur:  

 

1. Ten aanzien van werk als gemeente een voorbeeldfunctie te vervullen door de ‘social return’-norm 

na te leven. Dat we snel acteren op de geboden garantiebanen, op basis van de Participatiewet. En 

meer aandacht voor oudere werkzoekenden.    

2. Ten aanzien van armoedebeleid dat het sanctiebeleid niet mag leiden tot nieuwe 

schuldenproblematiek. En dat het geld dat extra is aangemerkt voor wijkcultuur, besteed wordt 

aan mensen die het minst toegang hebben tot cultuur.  

3. Ten aanzien van duurzaamheid bestaande woningen verduurzamen tot energielabel C en te kiezen 

voor CO2 neutrale nieuwbouw en verbouw. 

4. Ten aanzien van onderwijs invulling geven aan het recht op onderwijs voor iedere peuter (vanaf 

2,5 jaar). Scholen waar mogelijk financieel te sanctioneren die aan minder draagkrachtige ouders 

een te hoge ouderbijdrage vragen. Inzet voor goede doorstroming van mbo naar hbo. Dat Den 



Haag zich als studentenstad meer ontwikkelt en profileert, bijvoorbeeld door het realiseren van zo 

veel mogelijk studentenwoningen en een bruisende binnenstad.   

5. Ten aanzien van wonen alleen voor sloop en plegen van nieuwbouw te kiezen als renovatie niet 

mogelijk is, waarbij streng wordt toegezien op het behoud van de huidige norm voor sociale 

woningbouw. Daarnaast een streng beleid te voeren dat leegstand beperkt. En een 

onderhoudsplicht in te voeren en sancties voor huisjesmelkers. 

6. Ten aanzien van sport op het wegnemen van financiële belemmeringen voor deelname aan 

sportverenigingen. 

7. Ten aanzien van de wijkaanpak dat er binnen half jaar zo concreet mogelijke en buurtgerichte 

plannen liggen, met voldoende budget. 

8. Ten aanzien van zorg dat wordt omgezien naar elkaar, aandacht voor welzijn van ouderen en dat 

goede zorg gegarandeerd wordt. Dat daarnaast een wijkgestuurd systeem geïmplementeerd 

wordt, waarbij waar mogelijk tot op wijkniveau gedecentraliseerd wordt. En dat jaarlijks een klant-

tevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd. 

9. Ten aanzien van emancipatie dat een voorwaarde voor subsidietoekenning is, dat besturen een 

afspiegeling vormen van de stad. Dat daarnaast discriminerend deurbeleid bestreden wordt en 

gehandhaafd. Dat het doel om 40% van de 200 topbanen bij de gemeente worden vervuld door 

een vrouw, bewaakt wordt, middels een voorstel binnen een half jaar. Dat homo-acceptatielessen 

worden ingevoerd. En een plan wordt opgesteld ter bestrijding van huiselijk geweld.  

10. Ten aanzien van de gemeentelijke organisatie dat bezuinigingen zoveel mogelijk op materieel 

gevonden worden en niet op personeel. Dat plannen snel worden gerealiseerd, zodat geld niet 

onnodig op de plank blijft liggen. Dat jaarlijks een debat wordt gehouden over het verslag van de 

gemeentelijk ombudsman. Dat de raad als orgaan zich meer in de stad manifesteert, bijvoorbeeld 

met behulp van permanente raadsrapporteurs voor de stadsdelen.  

 

- Er voor te strijden dat financiële meevallers worden ingezet voor realisatie van punten uit ons 

verkiezingsprogramma en er op toe te zien dat maatregelen als gevolg van financiële tegenvallers nooit 

ten koste mogen gaan van de zwakste schouders.  

- Te monitoren en controleren dat de decentralisaties in het sociaal domein zowel inhoudelijk, procesmatig 

als financieel goed verlopen. En ervoor zorg te dragen dat een wethouder aanspreekbaar is voor de 

integrale uitvoering, opdat synergie-effecten worden gerealiseerd.  

- Over plannen en voorstellen zo open en vroeg mogelijk in gesprek te gaan met burgers.  

Roept het afdelingsbestuur op:  

- Ervoor zorg te dragen dat de fractie minimaal jaarlijks met de ledenvergadering stilstaat bij de voortgang 

op bovenstaande en actuele thema’s; 

En gaat over tot de orde van de dag. 

  



 

Motie 3:  ‘samenwerking werkgroepen en PvdA vertegenwoordigers’ 

De Partij van de Arbeid in vergadering bijeen op 17 juni 2014, 

Van oordeel zijnde dat: 

- Deelneming van de PvdA aan het nieuwe Haagse gemeentebestuur moet worden toegejuicht; 

- De Haagse gemeenteraadsfractie een zware controlerende en stimulerende rol te vervullen krijgt en 

betere voeling met de bewoners uit de buurten en wijken krijgt om daadwerkelijk bij te dragen aan de 

realisatie van meer werk en vermindering van achterstandssituaties; 

- Het voor het boeken van politieke successen en een politiek zo goed mogelijk profiel van de fractie en 

wethouder gewenst is de band tussen de fractie en het afdelingsbestuur en werkgroepen te versterken 

- De fractie en afdelingsbestuur ook de banden met organisaties uit het maatschappelijk middenveld 

(waaronder vakbonden, ondernemersorganisaties, corporaties, zorginstellingen en zorgverzekeraars) 

moeten versterken; 

- Het tenslotte voor een meer gezamenlijk optreden ook gewenst is dat de PvdA- fractie relaties weet te 

leggen met partijgenoten in Parlement, provinciale staten en waterschap. 

Verzoekt het afdelingsbestuur de PvdA fractie intensief te begeleiden en de samenwerking met werkgroepen 

en andere PvdA vertegenwoordigers te bevorderen en elk jaar na afloop van de vaststelling van de begroting 

aan de ALV verslag uit te brengen over de voortgang van de activiteiten.  

En gaat over tot de orde van de dag,  

Rypke Boon 

Alphons Ranner 

 


