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Fractieverantwoording door fractievoorzitter Martijn Balster

FRACTIEVERANTWOORDING
Het is geen gemakkelijke avond om verantwoording af te leggen. Je wilt met de nodige
overtuigingskracht te doen. Nu we net Arie hebben herdacht en vele hoofden wellicht bij hem zijn,
krijgt zo’n verantwoording een ander karakter.
Na overleg met het bestuur hebben we toch besloten dit programmaonderdeel door te laten gaan.
Want als je het Arie had gevraagd? Had ie gezegd: Kom op joh, doe niet zo moeiluk.
Dat doe ik dan maar. Maar niet zonder een belangrijke opdracht van Arie centraal te stellen. Iets wat
Arie als geen ander in de gaten had: je bent pas een sterke partij als je met de voeten in het ruwe
zand en het zompige veen van onze stad staat. Én als je in staat bent het geluid uit de stad, dat direct
om te zetten in politieke energie.
Arie veranderde eigenhandig het concept van permanente campagne in permanente ontmoeting.
Een omslag van “wij vertellen u wat goed is voor de stad” naar het omgekeerde: op basis van de
verhalen en gesprekken uit de stad, je sociale verhaal bouwen. Het politieke gevecht aan bij onrecht
en ongelijkheid. Waarderen en uitvergroten wat goed gaat en wat past bij onze krachtige principes.
Arie liet zien dat je voortdurend in de stad moet zijn om te weten wat ‘van waarde’ is, en wat ‘waard
is om voor te vechten.’
De praktijk van het gezin in Moerwijk, waarvan het huis nodig aan een opknapbeurt toe is. Maar ja,
geen gehoor bij de woningbouw. De praktijk van de jongere in de Schilderswijk, die zich een ongeluk
solliciteert en zich afvraagt of het nu alleen de achternaam is die een rol speelt. De alleenstaande
moeder in Valkenbos die zich afvraagt of ze haar baan wel kan houden, nu de kinderopvang zo duur
is geworden. Het oudere echtpaar in Mariahoeve dat zich zorgen maakt over de hervormingen in de
zorg. Of er straks nog wel thuiszorg is en hoe dat moet als een van beiden echt hulpbehoevend
wordt.

We hebben een zware tijd achter de rug. Met elkaar hebben we op 19 maart stevig de deksel op de
neus gehad. En nee, dat had beslist niet alleen met de landelijke uitslag te maken. Dat weten we
maar al te goed. We krijgen straks een evaluatierapport, daar moeten we goed met elkaar het
gesprek over voeren en goede conclusies uit trekken met elkaar.
Maar we hebben er als fractie niet op gewacht. Hoe moeilijk het ook was op 19 maart, we hebben als
fractie geprobeerd de knop om te zetten. En ik moet Rabin een compliment maken: hij heeft met zijn
enthousiasme en enorme openheid veel energie en inspiratie in de fractie gebracht in die lastige
beginfase. We hebben met elkaar weer ontdekt, hoe enorm het helpt als je samen optrekt in het
politieke werk en elkaar versterkt in je sociale bevlogenheid.
Verliezen konden we niet meer. Dus zijn we er ingevlogen in de onderhandelingen, keihard op de
inhoud. Maar vooral ook in ons werk met en voor de stad. Domweg aan de slag. Samen met jullie.

Eendracht maakt macht. Dat zeggen nota bene de Belgen. Het zijn mooie woorden. Maar je moet het
doen. Je moet eens zien wat we dan samen voor elkaar kunnen boksen in deze stad. Samen strijden
voor een sociale toekomst voor onze stad.
Partijgenoten, er is geen tijd om onszelf de put in te praten. Wij zijn de partij. Wij zijn de
ervaringsdeskundigen, de ogen en oren in de stad. Wij kunnen samen de permanente ontmoeting
organiseren. En alle signalen direct politiek vertalen. Wij werken aan een sociale stad.

FRACTIE
Nu terug naar de fractie. Vanavond kijken we terug op een half jaar sinds de verkiezingen. Een
relatief korte periode dus nog.
Collegeakkoord
Na de verkiezingsnederlaag zijn we schoorvoetend aan de verkenning begonnen en zijn we
uiteindelijk toch aan de onderhandelingstafel beland. Rabin en ik hebben daar onze huid zo duur
mogelijk proberen te verkopen. Aanvankelijk ging dat heel moeizaam, maar geleidelijk groeide er
iets.
Op 24 juni presenteerde het nieuwe college een programma voor de stad: Vertrouwen op Haagse
kracht. Een programma van vijf partijen, met voor ieder wat wils. Maar een programma waar wij een
zeer stevig aandeel in hebben weten te verwerven. Niet voor niets hebben we bij de presentatie
durven stellen dat Den Haag links af is geslagen.
Ik noem vijf van de meest opvallende resultaten:
-

-

-

-

-

In de komende vier jaar worden in Den Haag 10.000 nieuwe banen gerealiseerd. Een
ongekend bedrag is uitgetrokken voor werkgelegenheid en economische groei. Mensen
moeten weer perspectief hebben op groei, op baanzekerheid, op stages.
Een actieplan tegen kinderarmoede en extra geld voor armoedebestrijding. Fors meer dan de
SP in het verkiezingsprogramma had staan. Er is een grote groep mensen met schulden,
baanverlies, kinderarmoede.
Waar andere steden dit loslaten, handhaven we in Den Haag de norm dat we bij nieuwbouw
30 procent sociale woningbouw bouwen en gaan we stadsbreed de sociale woningvoorraad
op peil houden. Ondanks rijksontwikkelingen die ons dat heel moeilijk maken. Wij gaan er
voor dat deze stad – hoe moeilijk het ook is, ook plek biedt voor mensen met een kleine
beurs. En vergeet ook niet dat er steeds meer behoefte is aan kleinere woningen. Wij gooien
die sociale sector niet te grabbel.
Den Haag trekt fors meer geld uit dan we landelijk ontvangen voor de decentralisaties. Dat
betekent dat we de overgang soepeler kunnen laten verlopen, en de bezuiniging op de
huishoudelijke verzorging bijvoorbeeld, fors kunnen verzachten. Daarmee nemen we de
zorgen die er zijn over alle veranderingen niet weg. Maar het gaat wel enorm schelen, zeker
de eerste jaren.
Wij gaan door met de krachtwijkaanpak en verbreden deze zelfs: naar bijvoorbeeld
Moerwijk, Laak en Mariahoeve. Wij zullen echt door moeten met meer gelijkheid tussen
onze wijken. Hij zou niet uit moeten maken in welke wijk je opgroeit voor je kans op werk,

een lang gezond leven, een veilige leefomgeving. Grote uitdagingen nog hier. Rabin komt
met een concreet plan en zal dat ook in de volgende ALV met jullie bespreken.
Ondertussen ging de fractie natuurlijk van start. Een paar wapenfeiten.
Schilderswijk
Na het sluiten van het collegeakkoord is het geen moment rustig geweest in de Haagse raad. Je
merkt dat er een enorme profileringsdrang is. Prima, maar we hebben in de Schilderswijkdiscussie
gezien dat dit ook hele nare vormen kan aannemen.
Over de rug van bewoners die wat willen maken van hun buurt is de wijk weggezet als een door
godverlaten oord, waar je nog niet levend gevonden wilt worden. Versterkt door partijen als de PVV
en Groep de Mos, die maar wat graag olie op het vuur gooiden. En zelfs de SP maakte er geregeld
een politiek spel van.
Het heeft de stille meerderheid geen goed gedaan. Bewoners die de schouders onder de wijk willen
zetten en in de politiek een bondgenoot willen.
Er is natuurlijk wel wat gebeurd. Mensen, vooral van buiten de wijk, hebben de confrontatie gezocht.
Radicale jihadisten hebben kinderen geronseld om voor hen met Isisvlaggen te zwaaien en
antisemitische leuzen te uiten. Extreem rechts kwam - met sympathie van de PVV - nog eens flink
provoceren. Een forse tegenreactie was het gevolg, van een kern van idioten, met een hoop
meelopers. Het ging op 10 augustus bijna mis aan de Hoefkade. Gelukkig werd snel ingegrepen en
werden overtreders opgepakt.
Kinderen gingen inmiddels met angst de straat op. Winkeliers durfden de deuren niet meer open te
doen uit angst voor vernielingen.
Wat ons betreft is er snel weer oog voor de werkelijke problemen. We hebben de verantwoordelijk
wethouders gevraagd snel met acties te komen. Lees vandaag de Posthoorn. Dat gaat ook gebeuren:
1. Er komt een nieuwe krachtwijkenaanpak, ook hier in de ALV. Wij houden nauwlettend in de
gaten wat er gebeurt met de Deal Schilderswijk.
2. Er komt een antiradicaliseringsplan door de burgemeester. Om een kwetsbare groep
kinderen weerbaar te maken. Een meldmogelijkheid voor signalen van radicalisering.
3. De kwaliteit van de woningen, maar ook de mogelijkheid om in de eigen wijk te blijven
wonen als je het wat beter krijgt. We zetten in op meer doorstroming in de wijk. Als je het
beter krijgt moet je ook in de Schilderswijk kunnen blijven wonen.
4. En waar we vooral op in moeten zetten – zeker ook in de Schilderswijk – is werkgelegenheid
en stageplekken. Meer banen, meer werk voor met name ook lager opgeleide jongeren
5. Maar zeker ook het bestrijden van discriminatie. Jongeren die geen baan kunnen vinden
omwille van hun achtergrond; vaker worden aangehouden vanwege hun huidskleur.

Sacramentskerk
Mede dankzij de vasthoudendheid van de PvdA; in de vorige periode al ingezet, is er nu een goede
opvang geregeld voor de vluchtelingen uit de Sacramentskerk. Onze burgemeester doet samen met
burgemeester Van der Laan een uiterste inspanning bij staatssecretaris Teeven om te komen tot een
permanente regeling, want de opvang is nu tijdelijk. Het is goed dat Den Haag voorop loopt om te
komen tot een goede landelijke opvangregeling voor mensen die uitgeprocedeerd zijn, maar niet
terug kunnen naar het land van herkomst. Dat past de stad van Vrede en Recht.
Strijd tegen topinkomens
Nadat D66-wethouder De Bruijn had aangekondigd het topinkomensbeleid te willen los laten zijn wij
gelijk in actie gekomen. Voor de PvdA is het niet acceptabel dat bestuurders van maatschappelijke
organisaties in onze stad een topsalaris verdienen. Zeker niet in de zorg, waarop de komende tijd zal
moeten worden bezuinigd. De PvdA wil dat organisaties waarvan de bestuurder meer verdient dan
de geldende norm, gekort blijven worden op hun subsidie. Wij gaan daar de komende tijd een
meerderheid voor proberen te halen.
Armoedebestrijding
Recent hebben we het voorstel gedaan om alle arme ouderen in Den Haag nog dit jaar een financieel
extraatje te geven. Dat is gelukt. Nog dit jaar wordt er 2,3 miljoen uit getrokken om voor ouderen
onder het sociaal minimum en voor winterkleding voor arme gezinnen. Ik ben er trots op dat wij dat
voor elkaar hebben gekregen. Daar gaan we mee door.

HOE DE FRACTIE GAAT WERKEN?
Voordat we met elkaar in gesprek gaan een paar woorden over hoe wij gaan werken. Ik zie het als ijn
opdracht als fractievoorzitter om de fractie te laten worden tot een goed geoliede machine. Eerste
stappen zijn gezet, we gaan daar mee door. De sfeer is goed, er wordt keihard gewerkt. Onze
uitgangspunten:
1. Op de inhoud messcherp, maar vooral ook effectief. Wij willen de Haagse samenleving
sterker en socialer maken. Dat doen we door te besturen (Rabin) en bij te sturen (wij). Niet
door populisme te bedrijven. Voor ons ligt de focus op werk, armoedebestrijding, betaalbaar
wonen, goede zorg in de buurt, geen achterstandswijken meer (iedereen een kans: taal,
integratie, binding), meer invloed van buurtbewoners op de eigen leefomgeving. Met het
verkiezingsprogramma, collegeprogramma én de afdelingsmotie in de hand.
2. Diepgeworteld in onze stad. Voelsprieten in alle stadsdelen. Met
stadsdeelwoordvoerderschappen, goede relaties met onze mensen in de stadsdelen, met de
bewonersorganisaties en andere georganiseerde bewonersgroepen. Met voelhoorns in het
maatschappelijk middenveld: de scholen, de woningbouw, het welzijnswerk. En dan niet
alleen de bestuurders, maar vooral ook de werkers.
3. Een open en intensieve relatie met de afdeling. Werkgroepen die ons adviseren over het
raadswerk, maar ook het debat entameren en organiseren. Wijkteams die ons bij de les
houden, op de hoogte houden, inspireren. We zullen ook vaak partijgenoten gaan uitnodigen
in de fractie, om ons van informatie te voorzien. En wij komen naar jullie toe.

Wij doen dat met een goed team. Karakters die elkaar aanvullen, zo heb ik gemerkt. Karakters die
houden van ideeënstrijd, maar niet van persoonlijke strijd. Voor wie die sociale stad een dagelijkse
drijfveer is. Voor wie hard werken in het bloed zit.
Wij gaan dat niet alleen met zes tot op het bot gemotiveerde raadsleden doen. We doen dat met een
ondersteuningsteam. Manon van de Leur en Mels van Meggelen hebben na lange periodes van
werken voor de fractie, afscheid van ons genomen. Wouter versterkt het team tot het eind van het
jaar. Samen met Esther en Niels bieden zij ons de broodnodige dagelijkse ondersteuning.
Wij hebben ook besloten voor het raadswerk te gaan werken met fractievertegenwoordigers. Zij
mogen namens de PvdA het woord voeren in de vakcommissies in de gemeenteraad. Wij hebben
Marije Talstra bereid gevonden om dat op de zorg en welzijnsdossiers te doen; Wimar Bolhuis
versterkt ons op Financiën, ruimte en leefomgeving.
Zoveel mogelijk partijleden adviseren ons over verschillende onderwerpen. Soms een op een, soms
via de werkgroep. Sommige werkgroepen draaien al weer op volle snelheid: ik heb positieve signalen
uit de groepen zorg, bestuur en financiën, stad, onderwijs. Ik moedig iedereen graag aan om zich bij
een werkgroep aan te sluiten, want het kan nog beter. Het bestuur wil hier ook graag bij
ondersteunen.
Wij zijn benaderbaar, weet dat. Ieder van ons is belbaar en mailbaar. Schroom niet. Daarvoor is het
handig om te weten wie wat doet in de fractie. De portefeuilleverdeling uiteraard op onze website te
vinden .

SLOTWOORD
Partijgenoten,
Wij gaan een heel drukke tijd in. In het komende half jaar worden belangrijke besluiten genomen in
de raad over de decentralisaties, de komende begroting en het Spuikwartier. Tegelijk gaan we door
met het weer op de kaart zetten van onze partij.
Ik sluit af: met Arie, Martha en Renée, stond ik in juni op het wijkfeest van LaakCentraal. Arie met z’n
karakteristieke zonnehoedje op. Best wel een beetje pessimistisch was hij, moet ik eerlijk bekennen.
Hij was lang niet zo spraakzaam als toen hij was toen ik hem leerde kennen als barman in de
campagne van 2010. Een geweldige tijd.
Er was meer aan de hand, dacht ik. Maar toch. Zich verheugend op elk volgend gesprek, want daar
kreeg hij energie van. Gesprekken waarin je hoort wat mensen bezighoudt in onze stad. Van kleine
dingen, tot hele fundamentele. Veel gemopper, dat raakte hem. Ook omdat we niet altijd een
antwoord hadden. Maar vaak ook een gesprek met een uitdaging, een verhaal. Waar het sociaaldemocratisch hart van klopt. Het heeft mij maar weer eens geleerd: wij vinden onze inspiratie altijd
weer terug in de stad. In de permanente ontmoeting.
Heel graag daag ik jullie uit om met de fractieleden in gesprek te gaan over het komend politieke
jaar. Geef ons je belangrijkste adviezen mee in de vorm van een hartenkreet. Inhoudelijk, maar ook

over hoe we de permanente ontmoeting nog beter vorm kunnen geven. In de geest van Arie, voor
wie permanente ontmoeting een levenshouding was.
Ik ben benieuwd naar jullie inspiratie.

