
                                              

 
 

 
 

 
 

 
 

Den Haag, 9 maart 2016 
 
Betreft: trickle-down effecten stadseconomie 
 
 
Aan de voorzitter van de gemeenteraad, de heer J.J. van Aartsen, 
 
In het  op 8 maart 2016 gepubliceerde rapport ‘De verdeelde triomf - Verkenning van stedelijk-economische 
ongelijkheid en opties voor beleid - Ruimtelijke verkenningen 2016’ van het Planbureau van de Leefomgeving 
(PBL)   wordt de vraag gesteld of er in de steden waar het aantal hoogbetaalde banen is gestegen ook meer 
laagbetaalde banen bij zijn gekomen. In diverse steden in de regio, waaronder Utrecht en Leiden, is er geen 
sprake van een ‘trickle down-effect’. Sterker nog, terwijl het aantal hoogbetaalde banen is toegenomen, is daar 
het aantal laagbetaalde banen juist afgenomen. 
Rekening houdend met de algemene trend in banengroei en alle verschillen tussen de stadsgewesten die 
constant zijn gebleven tussen 2001 en 2012, is de toename van het aandeel hoogbetaalde banen in de 
stadsgewesten gemiddeld genomen niet gepaard gegaan met een toename van het aantal laagbetaalde banen. 
Wat vooral opvalt, is de tegengestelde ontwikkeling van het aantal laagbetaalde banen in Amsterdam en 
Utrecht, terwijl in beide stadsgewesten veel hoogbetaalde banen zijn ontstaan.  
 
Op grond van artikel 30 van het Reglement van orde, stellen wij het college de volgende vragen: 
 
 

1. Heeft het college kennis genomen van het  rapport ‘De verdeelde triomf - Verkenning van 

stedelijk-economische ongelijkheid en opties voor beleid - Ruimtelijke verkenningen 2016’ van het 

Planbureau van de Leefomgeving (PBL)? 

2. Geldt deze situatie zoals die In Amsterdam en Utrecht ook voor de gemeente Den Haag? Zo nee, 

waarom niet?  

Tijdens de diverse behandelingen van de economie en werkgelegenheidsplannen van het college is aangegeven 

dat door middel van het ‘trickle-down effect’ door te investeren in hoogbetaalde banen werkgelegenheid ook 

aan de onderkant van de arbeidsmarkt zou profiteren. Het effect hiervan is tot op heden niet duidelijk. Een van 

de mogelijkheden om dit helder te krijgen is het monitoren van de effecten van werkgelegenheid juist ook voor 

iets lager opgeleiden. 

3. Welke maatregelen bent u bereid te nemen om in het economiebeleid juist de werkgelegenheid aan 

de onderkant van de arbeidsmarkt te stimuleren? 

4. Is het college bereid om de effecten van werkgelegenheid te monitoren voor zowel hogeropgeleiden 

als iets lager opgeleiden, voor werknemers op MBO- en HBO-niveau? 

 
Abderrahim Kajouane 
PvdA 
Bron: Planbureau van de Leefomgeving  (PBL): ‘De verdeelde triomf - Verkenning van stedelijk-economische 

ongelijkheid en opties voor beleid - Ruimtelijke verkenningen 2016’ : 
http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/PBL_2016_De%20verdeelde%20triomf_1777.pdf  
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