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Stevige bezuinigingen en meer geld voor nieuw beleid 
Nieuwe coalitie Den Haag gaat aan de slag! 
 
De nieuwe coalitie van PvdA, VVD, D66 en CDA trekt structureel 50 
miljoen en eenmalig 165 miljoen euro uit voor nieuw beleid in Den Haag. 
Dit staat in het coalitieakkoord 2010-2014 ‘Aan de Slag’, waarover de 
partijen overeenstemming hebben bereikt. De coalitie staat voor een zware 
opgave en moet stevig bezuinigen. Er worden ook forse investeringen 
gedaan. Zo wordt er structureel 50 mln. euro uitgetrokken voor onderwijs, 
economie, werk, armoedebeleid, duurzaamheid, wonen en mobiliteit. 
Eenmalig wordt op al deze punten 165 mln. euro ingezet. De coalitie maakt 
zich sterk voor een verdere groei van Den Haag als goed bereikbare stad, 
waar iedereen participeert en het prettig wonen en werken is. Degenen die 
een steuntje in de rug nodig hebben, krijgen die van de gemeente. 
 
Samen met bewoners, ondernemers, vrijwilligersorganisaties en professionele 
organisaties gaat de nieuwe coalitie werken aan de toekomst van Den Haag. Met 
als uitgangspunt gedeelde verantwoordelijkheid en volwaardige participatie, 
kunnen Hagenaars rekenen op een stadsbestuur dat presteert, maar aan de andere 
kant van Hagenaars verwacht dat zij hun verantwoordelijkheid nemen. Er 
worden nieuwe vormen van participatie ingevoerd, dichtbij Hagenaars en met 
gebruik van interactieve media. De succesvol gebleken stadsdelen worden 
stapsgewijs versterkt. 
 
Huishoudboekje op orde: verantwoordelijkheid nemen 
Nu de banenmotor hapert door de gevolgen van de economische recessie, is het 
meer dan ooit zaak om de stad verder te ontwikkelen. Tegelijkertijd wordt het 
huishoudboekje op orde gebracht en gehouden. De structurele uitgaven van 
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gemeente worden met 150 mln. euro verlaagd. Er wordt een bezuiniging 
doorgevoerd op de gemeentelijke organisatie en gemeentetaken worden beperkt. 
En er wordt bezuinigd op subsidies. Veiligheid en ouderenzorg worden ontzien. 
Hagenaars worden niet opgezadeld met hogere lasten en de rekening schuift niet 
door naar volgende generaties. Zo dalen de tarieven voor de OZB op woningen 
structureel met 10 procent ten opzichte van 2009. De tarieven voor de overige 
heffingen blijven kostendekkend. 
 
Leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid 
De nieuwe coalitie investeert in de openbare ruimte en het groen. Om de stad 
schoon te houden, worden bijvoorbeeld honderd buurtserviceteams ingezet. Ook 
wordt doorgegaan met de buurtinterventieteams. Aanvullend wordt gezorgd 
voor 400 extra leerwerkbanen voor toezicht in de openbare ruimte. Het aantal 
handhavers wordt met vijftig uitgebreid. De komende jaren (tot 2015) worden er  
1500 ondergrondse afvalcontainers in de stad geplaatst. Voor intensivering van 
het milieu- en duurzaamheidbeleid wordt 9 mln. euro (eenmalig) en 1 mln. euro 
per jaar extra uitgetrokken, zoals voor zonnepanelen en duurzame energie. 
Hardnekkige veiligheidsproblemen worden aangepakt. De conducteurs blijven 
op de tram en de inzet wordt verdubbeld. Ook wordt doorgegaan met het 
Veiligheidshuis: een efficiënte samenwerking op het gebied van overlast en 
criminaliteit.  
 
Actief, talentvol, ondernemend en zorgzaam 
De nieuwe coalitie start een taal- en onderwijsoffensief en schept daarnaast een 
klimaat waarin iedere Hagenaar zijn talenten kan ontwikkelen. Voor onderwijs 
wordt incidenteel 22 mln. euro en structureel 5 mln. euro uitgetrokken. Er wordt 
massief ingezet op de ontwikkeling van de brede buurtschool en er worden zes 
vakcolleges geopend die zorgen voor een betere doorstroming van VMBO naar 
MBO. Taal is de kern van inburgering. Taalachterstanden kunnen niet vroeg 
genoeg worden opgelost. Inburgeren zorgt ervoor dat mensen naar de 
arbeidsmarkt worden toegeleid. Er wordt dan ook streng toegezien op verplichte 
deelname aan inburgeringcursussen. Met oog op de economische recessie wordt 
geïnvesteerd in een uitstekend ondernemersklimaat en werkgelegenheid. In 
totaal trekt de coalitie 20 mln. euro extra uit voor versterking van economisch 
beleid en citymarketing. De regeldruk voor ondernemers wordt met 40 procent 
verlaagd. Hagenaars die niet werken, worden doorgeleid naar de arbeidsmarkt. 
De kern van de aanpak is activeren. Het Huis van de Arbeid is daar ook op 
ingericht. In de plaats van de ID-banen wordt het aantal leerwerkbanen 



 Pagina 3 van 3 
 
 

uitgebreid met 800 naar 2000. Met als gevolg extra capaciteit voor de openbare 
ruimte, op de tram en op scholen. Het succesvol armoedebeleid wordt 
voortgezet. 
 
Gebiedsontwikkeling, aantrekkelijk wonen en leven 
De nieuwe coalitie kiest primair voor ontwikkelingen in Scheveningen-Haven, 
Binnenstad, Internationale Zone en Binckhorst. Het streven is een 
nieuwbouwproductie van 2.500 woningen per jaar (12.500 woningen 2010-
2015) en een verbeterprogramma van 1.000 woningen per jaar (5.000 woningen 
2010-2015). Doel hiervan is voldoende woningen beschikbaar te hebben voor de 
verschillende doelgroepen. De komende jaren wordt hiervoor 16 mln. euro 
uitgetrokken. Achterstallig onderhoud van woningen wordt teruggedrongen met 
de inzet van bestaande instrumenten en het beschikbaar stellen van 5 mln. euro. 
Met de hogescholen en de uitbreiding van de campus van de Universiteit Leiden, 
wordt Den Haag meer en meer een echte studentenstad. Om de groei van de 
Universiteit Leiden en de Haagse Hogeschool te accommoderen worden er 1500 
studentenkamers gerealiseerd. Voor mobiliteit en fietsbeleid wordt in totaal 36,5 
mln. extra uitgetrokken. Er wordt ingezet op het aanleggen van de 
Rotterdamsebaan, in combinatie met de herontwikkeling van de Binckhorst. In 
woongebieden met een tekort aan parkeercapaciteit worden minstens 2500 
parkeerplekken aangelegd.  
 
Internationaal profiel 
De nieuwe coalitie bouwt de internationale stad van vrede en recht verder uit en 
versterkt het kennis- en onderzoeksprofiel van Den Haag. Het Institute for 
Global Justice wordt gestimuleerd, een samenwerkingsinitiatief dat tot doel 
heeft de krachten van de instellingen op het gebied van vrede en recht te 
bundelen én toonaangevend onderzoek te gaan doen. Ter versterking van 
citymarketing kandideert Den Haag zich voor de WK Hockey 2014 en de 
Europese Cultuurhoofdstad 2018. 


