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Verslag van de bespreking van het college van burgemeester en wethouders van Den Haag
op dinsdag 11 december 2007

Aanwezig:

Afwezig:

Burgemeester (de heer Deetman), wethouder CF (mevrouw Klijnsma), wethouder OJS (de
heer Dekker), wethouder WVE (de heer Van Alphen), wethouder BW (de heer Norder),
wethouder CIIO (de heer Huffnagel), wethouder BDLM (de heer Baldewsingh), wethouder
VBBM (de heer Smit), wethouder SWE (de heer Kool), gemeentesecretaris (mevrouw
Bertram), directeur VEB (de heer Verhoog) en het secretariaat (mevrouw den Arend).
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I

a

1

Vaststelling van het concept-verslag van 4 december 2007
Besluit
Conform.

b

Afspraken collegevergadering 4 december 2007
Geheimhouding o.g.v. art. 55 lid 1 Gem.wet jo art. 10 lid 2 sub b, f en g
WOB
Besluit
Conform.

c

Vaststelling van het concept-verslag van 7 december 2007
Geheimhouding o.g.v. art. 55 lid 1 Gem.wet jo art. 10 lid 2 sub b, f en g
WOB
Besluit
Conform.

II

Voorbereiding persgesprek

III

Vaststellingslijst week 50
Geheimhouding o.g.v. art. 55 lid 1 Gem.wet jo art. 10 lid 2 sub b, e, f en g
WOB
Besluit
Conform.

IV

Hamerstukkenlijst

1
2
3
4
5
6

7

Aan de orde zijn:
Concept-besluit van het college over aanwijzen verplichte ADV voor 2008
en 2009
Nota van weth. OJS over nieuw convenant Voortijdig Schoolverlaten
Concept-besluit van het college over het uitvoeringsbesluit
Verantwoordelijkheidsverdeling
Concept-besluit van het college over aanpassing mandaat Algemeen
Directeur Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Concept-besluit van het college over vaststelling normbedragen Regeling
voor individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning
Concept-brief van het college over resultaten nazorgonderzoek inspectie
VROM (onderdeel brandveiligheid)
Geheimhouding o.g.v. art. 55 lid 1 Gem.wet jo art. 10 lid 2 sub f WOB
Concept-brief van het college over vrijwilligerswerk en
bewonersorganisaties
Geheimhouding o.g.v. art. 55 lid 1 Gem.wet jo art. 10 lid 2 sub f WOB

BSD/2007.2828
BOW/2007.1286
BSD/2007.3866
DSO/2007.3977
BSW/2007.707
BRW/2007.38

BSD/2007.3720
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9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

2

Concept-brief van het college over drieluik gebrandschilderd glas-in-lood
Dagelijkse Groenmarkt 1
Geheimhouding o.g.v. art. 55 lid 1 Gem.wet jo art. 10 lid 2 sub f WOB
Concept-brief van het college over hoogspanningsverbinding Randstad
380 kV
Geheimhouding o.g.v. art. 55 lid 1 Gem.wet jo art. 10 lid 2 sub f WOB
Concept-besluit van het college over vaststellen Uitvoeringsregeling
afvalstoffenheffing 2008
Concept-besluit van het college over vaststellen Uitvoeringsregeling
begraafrechten 2008
Concept-besluit van het college over vaststellen Uitvoeringsregeling
binnenhavenbelasting 2008
Concept-besluit van het college over vaststellen Uitvoeringsregeling
hondenbelasting 2008
Concept-besluit van het college over vaststellen Uitvoeringsregeling
leges 2008
Concept-besluit van het college over vaststellen Uitvoeringsregeling
marktgelden 2008
Concept-besluit van het college over vaststellen Uitvoeringsregeling
onroerende zaakbelasting 2008
Concept-besluit van het college over vaststellen Uitvoeringsregeling
parkeerbelasting 2008
Concept-besluit van het college over vaststellen Uitvoeringsregeling
precariobelasting en gebruiksretributies 2008
Concept-besluit van het college over vaststellen Uitvoeringsregeling
rioolrechten 2008
Concept-besluit van het college over vaststellen Uitvoeringsregeling
toeristenbelasting 2008
Concept-besluit van het college over beleidsregels ambtshalve
vermindering Wet WOZ 2008
Concept-besluit van het college over ambtshalve vermindering
gemeentelijke belastingen 2008
Concept-brief van de burgemeester aan de cie. VBF over toepassing
gezichtsveldcriterium

DSO/2007.3968

DSO/2007.4111

BGB/2007.2
BGB/2007.3
BGB/2007.4
BGB/2007.5
BGB/2007.6
BGB/2007.7
BGB/2007.8
BGB/2007.9
BGB/2007.10
BGB/2007.11
BGB/2007.12
BGB/2007.17
BGB/2007.18
BSD/2007.3917

Besluit
Conform.

V

Laatste stand van zaken Scheveningen
a

Nota van Uitgangspunten Masterplan Scheveningen Kust
Geheimhouding o.g.v. art. 55 lid 1 Gem.wet jo art. 10 lid 2 sub b WOB

DSO/2007.3599

Besluit
Conform.
b

Nota van Uitgangspunten Masterplan Scheveningen Kust
Geheimhouding o.g.v. art. 55 lid 1 Gem.wet jo art. 10 lid 2 sub b WOB
Besluit
Conform

DSO/2007.3600
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Toelichting raadsvoorstel NvU Scheveningen-Havens
Geheimhouding o.g.v. art. 55 lid 1 Gem.wet jo art. 10 lid 2 sub b WOB

DSO/2007.3587

Besluit
Conform.
d

Raadsvoorstel inzake de Nota van Uitgangspunten Planontwikkeling
Scheveningen-Havens
Geheimhouding o.g.v. art. 55 lid 1 Gem.wet jo art. 10 lid 2 sub b WOB

DSO/2007.3484

Besluit
Conform.
e

Rapportage consultatie Masterplan Scheveningen kust

DSO/2007.4146

Samenvatting
De consultatie op de Nota van Uitgangspunten masterplan Scheveningen kust heeft een aantal
mondelinge en een twintigtal schriftelijke reacties opgeleverd. In grote lijnen hebben bewoners
en ondernemers van Scheveningen het ruimtelijk concept omarmd, maar wordt de haalbaarheid
betwijfeld. Op basis van deze reacties (consulten en opmerkingen) doe ik u een voorstel tot
aanpassing van de Nota van Uitgangspunten.
Voorstel
I.
II.
III.

In te stemmen met de nota van beantwoording schriftelijke reacties op de nota van
uitgangspunten.
In te stemmen met de voorgestelde aanpassingen
Het consultatierapport, bestaande uit verslagen, nota van beantwoording en
conclusies (met voorstel tot aanpassing) aan zowel de raadscommissies als
betrokken bij de consultatie toezenden.

Besluit
Conform.

Vl

Themabespreking Grote Projecten, in aanwezigheid van de heer Rijk
van Marion
Geheimhouding o.g.v. art. 55 lid 1 Gem.wet jo art. 10 lid 2 sub b WOB
---

A:

STUKKEN TER DOORGELEIDING NAAR DE GEMEENTERAAD

A1

Concept-beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer
A. Khoulani over herinrichting markt Herman Costerstraat

DSB/2007.1227

Samenvatting
In zijn brief d.d. 7 november 2007 stelt raadslid A. Khoulani 9 vragen over de herinrichting van
de markt aan de Herman Costerstraat. In de beantwoording geeft het college aan dat de
herinrichting van de markt medio 2008 start en anderhalf jaar zal duren. Bij de
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planontwikkeling wordt steeds overleg gevoerd met de kooplieden. De kooplieden willen
tijdens de herinrichting bij voorkeur op de markt blijven. Het streven is alle vaste
vergunninghouders tijdens de herinrichting een standplaats te geven. De herinrichting en
opwaardering van de markt is een goed moment om tot een sanering te komen v.w.b. evt.
onderverhuur van kramen. Tenslotte merkt het college op dat ook markten aan economische
ontwikkelingen onderhevig zijn en langzaam van vorm zal veranderen. Het college wil een
kwalitatief betere markt realiseren die aansluit bij de bewoners van multiculturele stad en die
ook aantrekkelijk is voor toeristen.
Voorstel
In te stemmen met de concept-beantwoording.
Besluit
Na aanpassing akkoord.
Nadere afspraken
Op verzoek van wethouder WVE wordt de beantwoording van vraag 1 aangevuld.
Wethouder SWE past de beantwoording van vraag 9 aan in overleg met wethouder BW.

A2

Concept-beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid
mevrouw S. Mulder over Jongeren aan zet in de ouderenzorg

BSW/2007.33

Samenvatting
Het raadslid Saskia Mulder heeft op 7 november 2007 twee vervolgvragen gesteld over
jongeren aan zet in de ouderenzorg. Omdat de prestatieafspraken verder moeten gaan dan
alleen aantallen deelnemers heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met Zorginstelling
Florence, ambassadeur van het JaZoproject in de regio, waarbij de verwachting is dat minimaal
65% van de deelnemers positief uitstroomt. Dit percentage wordt in de prestatiekaart
gehanteerd voor de algemene reïntegratietrajecten. Verder heeft de gemeente subsidieafspraken gemaakt over uitval van deelnemers. Alleen bij positieve uitstroom wordt de
volledige trajectprijs betaald.
Voorstel
In te stemmen met de concept-beantwoording.
Besluit
Conform.

A3

Concept-beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid
mevrouw M.D. de Jong over plaatsing gratis pc’s t.b.v. taallessen in
buurthuizen

BOW/2007.1203

Samenvatting
Het raadslid mevrouw M. de Jong heeft zich in een brief, uitmondend in drie vragen, tot de
voorzitter van de gemeenteraad gewend.
Deze vragen gaan over het verzoek van omwonenden van het pand Van der Neerstraat
(Schilderswijk) om daar computers voor taallessen te mogen plaatsen.
In onze beantwoording geven wij aan dat het gaat om een accommodatie van de
bewonersorganisatie De Paraplu (en niet om een buurthuis). Nog maar enkele jaren geleden
zijn er juist over het gebruik van computers en de toegang tot dit pand voor omwonenden
zodanige problemen geweest dat het pand op last van de politie tijdelijk moest worden
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gesloten. Wij kunnen het bestuur van de bewonersorganisatie geen ongelijk geven als het zich
thans terughoudend opstelt voor het plaatsen van computers voor taallessen.
Activiteiten als bedoeld door de vragensteller horen eerder thuis in een buurthuis dat
professioneel wordt beheerd. Ook de Mondriaangroep heeft hierop een aanbod.
Samenvattend respecteren wij de beslissing van het bestuur van bewonersorganisatie De
Paraplu.
Voorstel
In te stemmen met de concept-beantwoording.
Besluit
Conform.

A4

Concept-beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer
Tymen Colijn over brandgevaar hoge flatgebouwen

BRW/2007.50

Samenvatting
De SP fractie stelt het college vragen over de brandveiligheid in hoge woontorens en kantoren
in Den Haag.
Voorgesteld wordt te antwoorden dat bedoelde bouwwerken worden gebouwd met
bouwvergunning. In de bouwvergunning worden de noodzakelijke
brandveiligheidvoorzieningen vereist. Voorts is het Haagse brandweerkorps zowel in personeel
als materieel opzicht voldoende toegerust op het bestrijden van branden op grote hoogte.
Voorstel
In te stemmen met de concept-beantwoording.
Besluit
Na aanpassing akkoord.
Nadere afspraken
Wethouder BW heeft een aanpassing in de beantwoording van vraag 2.

A5

Concept-beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer
Tymen Colijn over veiligheid van hoge gebouwen

DSO/2007.4009

Samenvatting
Beantwoording van vragen van de SP naar aanleiding van recente afsluiting omgeving
Hoftoren in verband met veiligheidsrisico's (gevaar van vallende panelen). De RGD heeft
onderzoek laten doen naar de oorzaak van een eerder gevallen gevelpaneel en heeft de gehele
dakrand en een deel van de gevel laten inspecteren. Door de preventieve afzetting is er geen
sprake geweest van een onveilige situatie. De Haagse burgers en gebruikers van tramlijnen zijn
door de Brandweer over de problemen rond de Hoftoren geïnformeerd. Er zijn geen
vergelijkbare situaties met hoge gebouwen in Den Haag bekend.
Voorstel
In te stemmen met de concept-beantwoording.
Besluit
Na aanpassing akkoord.
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Nadere afspraken
Wethouder heeft een aanpassing in de beantwoording van vraag 1 en 6.

A6

Concept-beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer
J.E. Brink over preventieve afzetting omgeving Hoftoren en risico
loslaten gevelplaten hoogbouw

DSO/2007.4089

Samenvatting
Beantwoording raadsvragen van D66 aanvullend op de gestelde raadsvragen door SP naar
aanleiding van de preventieve afsluiting omgeving Hoftoren en het risico van loslaten van
gevelplaten hoogbouw. Op basis van de ons op dit moment ter beschikking staande informatie
is er geen sprake van een constructiefout, maar van uitvoeringsfouten. De gemeente toetst de
bouwaanvragen aan de geldende regels en stelt in dat kader zo nodig eisen en controleert
tijdens de uitvoering van de bouw. Het risico op incidenten kan worden beperkt maar niet
worden uitgesloten. Tot de resultaten van het onderzoek in opdracht van de RGD bekend zijn,
zullen afzettingen bij windkracht 9 en hoger nodig blijven. Binnen de gemeente Den Haag is
een onderzoek gaande naar flats met gemetselde kopgevels over meerdere lagen.
Voorstel
In te stemmen met de concept-beantwoording.
Besluit
Conform.

A7

Concept-brief van het college aan de cie. VBF over stand van zaken
gemeentebrede doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek

BSD/2007.1980

Samenvatting
Het college informeert de commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën met deze brief over de
stand van zaken van de collegeonderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het
door hem gevoerde bestuur. Met deze gemeentebrede onderzoeken geeft het college invulling
aan artikel 213a van de Gemeentewet. Het kader hiervoor is door de raad gesteld in de
Verordening Doelmatigheid- en doeltreffendheidsonderzoek gemeente Den Haag.
Voorstel
In te stemmen met de concept-brief.
Besluit
Conform.

A8

Concept-brief van de burgemeester aan de cie. VBF over locatiekeuze
8e kazerne Brandweergarage

BRW/2007.46

Samenvatting
Brandweer en DSO zijn in onderling overleg op zoek naar een geschikte locatie voor een extra
uitrukpunt voor de brandweer in het Centrum. Een eerste korte ruimtelijke verkenning van
DSO levert potentieel beschikbare locaties aan de Lekstraat op. Nader onderzoek zal moeten
uitwijzen in hoeverre deze locaties daadwerkelijk in aanmerking komen voor een
brandweerkazerne en welke locatie de voorkeur dient te krijgen. Alvorens tot dit vervolgonderzoek wordt overgaan, verdient het aanbeveling de commissie VBF schriftelijk te
informeren. Bij de nadere invulling van het Overzicht grote projecten zal de financiering en de
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feitelijke opdrachtverstrekking worden bepaald.
Voorstel
In te stemmen met de concept-brief.
Besluit
Na aanpassing akkoord.
Nadere afspraken
Het eerste kopje wordt gewijzigd in inleiding. Aan de eerste zin wordt het woord o.a.
toegevoegd.

A9

Concept-brief van weth. VBBM aan de cie. VML over samenwerken
aan de weg en beperken verkeershinder

DSB/2007.1220

Samenvatting
De Commissie VML wordt geïnformeerd over de manier waarop de gemeente en externe
partijen samenwerken om de overlast als gevolg van wegwerkzaamheden te beperken.
Verbeteringen van dit coördinatiestelsel zijn nodig op de volgende punten:
het versterken van de samenwerking tussen gemeentelijke partijen en kabel- en
leidingbedrijven bij het uitwisselen van planningen met gebruik van de database PRIOR;
het omzetten van de bestaande vergunningplicht voor centrum en hoofdwegen in een
instemmingsplicht voor werken in het gehele stedelijk gebied;
het vaker uitvoeren van gecombineerde projecten, waardoor de straat niet vaker dan
nodig open hoeft, in samenhang met het invoeren van graafrust nadat straten zijn opgebroken;
pilots met aanbestedingen, waarbij aannemers niet alleen worden beoordeeld op de
laagste kostprijs maar ook op de mate waarin zij erin slagen de verkeershinder te beperken;
pilots met het toepassen van een bonus/malussysteem om aannemers te stimuleren het
werk binnen de geplande tijd (of eerder) uit te voeren;
verbetering van de communicatie over projecten en onderzoek naar de mogelijkheid
meer burgers per e-mail of SMS te informeren over wegopbrekingen.
Voorstel
In te stemmen met de concept-brief.
Besluit
Conform.

A10

Concept-brief van weth. SWE aan de cie. SWEI over aanpak
Boekhorststraat

DSO/2007.3680

Samenvatting
De wethouder SWE informeert de raadscommissie SWEI over de aanpak van de
Boekhorststraat. In het kader van het gemeentelijk detailhandelsbeleid wordt de
Boekhorststraat aangepakt om het winkel-, verblijfs- en ondernemingsklimaat te verbeteren.
Hierbij gaat het o.a. om inzet van een winkelstraat manager, aanpak vastgoed, KVO en
Creatieve Stad.
Voorstel
In te stemmen met de concept-brief.
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Besluit
Conform.

A11

a

Concept-brief van weth. BW aan de cie. SRO over werkgelegenheid
plan Laakhaven West

DSO/2007.4167

Samenvatting
Korte toelichting m.b.t. werkgelegenheidsplan Laakhaven-West
Overzicht hoeveel werkgelegenheid het gebied nu biedt en hoeveel werkgelegenheid het
stedenbouwkundig plan genereert.
Stand van zaken met betrekking tot directe omgeving van het plangebied en daarmee
samenhangende projecten.
Voorstel
In te stemmen met de concept-brief.
Besluit
Conform.
b

Concept-voorstel tot wijziging van het raadsvoorstel over
Stedenbouwkundig plan Laakhaven West & Petroleumhaven

DSO/2007.4166

Samenvatting
Wijziging in het raadsvoorstel Stedenbouwkundig Plan Laakhaven West en Petroleumhaven
naar aanleiding van de behandeling in de Commissie SRO op 14 november jl. .
De voorgestelde wijzigingen zijn gemarkeerd:
In paragraaf 3.4 onder kopje "De straten" en "Binnenterreinen".
Voorstel
In te stemmen met het concept-voorstel tot wijziging raadsvoorstel.
Besluit
Conform.

A12

Concept-raadsvoorstel over het instellen van een milieuzone

DSB/2007.1284

Samenvatting
De luchtkwaliteit in het centrum van Den Haag moet verbeterd worden. De instelling van een
milieuzone is een van de meest effectieve middelen daartoe. Binnen de milieuzone mogen geen
‘vieze’ vrachtwagens meer komen. Ook op de geluidsoverlast heeft het een belangrijke invloed.
De voorgestelde zone betreft de variant Binnenzone.
Voorstel
In te stemmen met het concept-raadsvoorstel
Besluit
Conform.
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Concept-brief van weth. WVE aan de cie. MO over Welzijn in de wijk

BOW/2007.1093

Samenvatting
In de notitie `welzijn in de wijk’ wordt de rol die het welzijnswerk moet vervullen bij het
realiseren van de gemeentelijke welzijnsdoelen zoals geformuleerd in het meerjarenbeleidsplan
WMO `Aandacht voor elkaar’ nader belicht. Om te bepalen of wij met de huidige
welzijnsinfrastructuur onze doelen kunnen bereiken is aan onderzoeksbureau AEF opdracht
gegeven hier onderzoek naar te doen. AEF stelt vast dat de huidige welzijnsinfrastructuur
voldoende mogelijkheden hiertoe biedt, maar dat de sturing van het welzijnswerk aanscherping
behoeft. De aanbevelingen van AEF volgend wordt overwogen met wijkprofielen, -analyses en
programma’s te gaan werken om de wijkgerichtheid van het welzijnswerk te bevorderen.
Voorts wordt met behoud van de sturing op financieel gezonde instellingen gekeken naar een
andere subsidievorm voor de subsidiëring van de welzijnsinstellingen en wordt aandacht
besteed aan de relatie tussen de welzijnsinstellingen en de gemeente. Bij de uitwerking van de
voornemens met betrekking tot de te hanteren subsidievorm wordt de inspecteur
productsubsidiëring betrokken.
Voorstel
In te stemmen met de concept-brief.
Besluit
Na aanpassing akkoord.
Nadere afspraken
Wethouder WVE past op verzoek van wethouder OJS de brief op twee punten aan.

A14

Concept-beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid
mevrouw M. Bolle over veiligheidshuizen

BSD/2007.3912

Samenvatting
In antwoord op schriftelijke vragen van het PvdA-raadslid mevrouw Bolle geeft het college aan
dat het concept van 'veiligheidshuizen' past in het veiligheidsbeleid van de gemeente Den
Haag. Het ontwikkelen van een sluitende zorgstructuur zal naar verwachting per stadsdeel
worden opgepakt.
Voorstel
In te stemmen met de concept-beantwoording.
Besluit
Na aanpassing akkoord.
Nadere afspraken
De beantwoording van vraag 2 wordt aangepast in de zin dat de raad(scommissie) een aanbod
krijgt om nader geïnformeerd te worden via een werkconferentie.

A15

Concept-beantwoording schriftelijke vragen van de raadsleden de
heer B.C. de Liefde en mevrouw M. Propstra over de pardonregeling

BSD/2007.3835

Samenvatting
De raadsleden De Liefde en Propstra hebben vijf vragen gesteld over de gevolgen van de
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pardonregeling op de terreinen huisvesting, bijstandsverlening en inburgering. In haar
antwoord geeft het college een inschatting van deze gevolgen.
Voorstel
In te stemmen met de concept-beantwoording.
Besluit
Conform.

A16

Concept-brief van weth. BW aan Rekeningencommissie DOEN

DSO/2007.4205

Samenvatting
Dit is de zesde voortgangsrapportage van het verbetertraject ‘DOEN’ van de Dienst Stedelijke
Ontwikkeling. Deze voortgangsrapportage bevat voornamelijk de uitkomsten van de derde
kwartaalafsluiting 2007.
Voorstel
In te stemmen met de concept-brief.
Besluit
Na aanpassing akkoord.
Nadere afspraken
Wethouder BW past de tekst aan zodat een aanbod wordt gedaan aan de raad voor een nadere
bespreking bijvoorbeeld in de vorm van een werkconferentie.

A17

Concept-brief van weth. BW aan de cie. SRO over huisvesting
arbeidsmigranten

DSO/2007.3831

Besluit
Aanhouden.
Nadere afspraken
De bijlage is vertrouwelijk. De tekst wordt aangepast in de zin dat de aantallen worden
genuanceerd en dat er nader onderzoek wordt gedaan naar de exacte aantallen. De problemen
op sociaal gebied komen in andere nota’s uitgebreid aan de orde. De brief komt terug in het
college van volgende week.
Wethouder BW en wethouder SWE overleggen met elkaar over de
werkgelegenheidsproblematiek.

A18

Concept-voorstel tot wijziging van het raadsvoorstel aanpassing APV

BSD/2007.3942

Samenvatting
Naar aanleiding van de behandeling in de raadscommissie VBF van 5 december 2007 zijn drie
artikelen uit het raadsvoorstel vaststelling APV (rv 93) bijgesteld. Het betreft de artikelen
2.1.1.1., 2.7.2 en 3.2.1.
Voorstel
In te stemmen met het concept-voorstel tot wijziging van het raadsvoorstel.
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Besluit
Conform.

A19

Concept-beantwoording van de raadsleden F. Poppe en K. Baart over
schilderij Metamorfose van Escher

BOW/2007.1002

Samenvatting
De PvdA heeft vier vragen gesteld over het verdwijnen van de wandschildering ‘Metamorfose’
van M.C. Escher uit het postkantoor aan het Kerkplein. Het college wil het doek voor Den
Haag behouden en heeft dit aan TNT kenbaar gemaakt. Als opties in Den Haag zijn het nieuwe
stadskantoor aan de Leyweg en het Atrium genoemd. TNT is en blijft eigenaar van het doek.
TNT heeft zeer recent besloten een bruikleenovereenkomst met Schiphol aan te gaan voor 10
jaar en het doek naar Schiphol te verplaatsen.
Voorstel
In te stemmen met de concept-beantwoording.
Besluit
Conform.

A20

Concept-brief wethouder CF over aanvullende informatie m.b.t.
raadsvoorstel overname panden van de OCW Panden CV/BV

BOW/2007.1304

Samenvatting
Tijdens de vergadering van de raadscommissie VBF van 5 december 2007 is aanvullende
informatie gevraagd met betrekking tot het raadsvoorstel inzake ‘Overname gebouwen van de
OCW Panden CV/BV’. Deze aanvullende informatie betreft de waardebepaling van de over te
nemen panden, het overnamepakket alsmede informatie over de exploitatie en het onderhoud.
Tevens wordt een onderzoek toegezegd naar de gang van zaken rond de verkoop door
Woningbeheer van een tiental panden.
Voorstel
In te stemmen met de concept-brief.
Besluit
Conform.

A21

Concept-raadsmededeling over reactie op eindrapport
onderzoekscommissie Donnergelden
Geheimhouding o.g.v. art. 55 lid 1 Gem.wet jo art. 10 lid 2 sub g WOB
Besluit
Conform.

BOW/2007.1305
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B:

STUKKEN TER AFDOENING DOOR HET COLLEGE

B1

Nota van weth. WVE over scenario’s Schilderwijk

BSD/2007.3748

Besluit
Aanhouden.
Nadere afspraken
De nota wordt nader procedureel bekeken. Het heeft de voorkeur als dit voorstel kan meelopen
in het voorstel rondom de krachtwijken.

B2

a

Nota van weth. BDLM over inspraak en samenspraak

BSD/2007.3875

Besluit
Aanhouden.
Nadere afspraken
De tekst wordt op onderdelen aangepast waarbij onder meer aandacht wordt besteed aan de
positie van het college/de raad ten opzichte van de bewonersorganisaties en de
klachtenprocedure.
b

Concept-brief van het college over inspraak en samenspraak
Geheimhouding o.g.v. art. 55 lid 1 Gem.wet jo art. 10 lid 2 sub f WOB

BSD/2007.3754

Besluit
Aanhouden.

B3

Nota van weth. CF over bijdrage cofinancieringsfonds project City
Marketing Center

BSD/2007.3518

Samenvatting
April 2005 is het college akkoord gegaan met het `Plan van aanpak City Marketing Den Haag¿.
Onderdeel van het plan is de ontwikkeling en inrichting van een City Marketing Center in het
stadhuis. Op 19 december 2006 (BSD/2006.2590) heeft het college ingestemd met de verdere
ontwikkeling van het City Marketing Center op basis van een conceptplan en schetsontwerp.
Hierbij is bij de financiële consequenties aangegeven dat de investering van € 1.000.000 wordt
gefinancierd uit:
D2 gelden, € 250.000
Cofinancieringsfonds € 250.000
Budget CityMarketing € 500.000
De investering voor het City Marketing Center bestaat uit:
1. (incidentele) investeringskosten in ontwerp, inrichting arcade, bouwen "maquette" en de
Audiovisuele soft- en hardware;
2. verbouwingskosten van HGA/Bezoekerscentrum DSO en huidige contactcentrum en HHC.
Het project is gestart in januari 2007 en heeft een doorlooptijd tot eind 2008.
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Nu wordt de aanvraag voor een bijdrage uit het Cofinancieringsfonds van € 250.000 conform
richtlijn cofinancieringsfonds Europese subsidies (7 december 2004) alsnog gedaan door de
wethouder CIIO. Samenvattend moet de dienst de aanvraag voor een bijdrage uit het fonds
indienen bij het Expertisepunt Subsidies van de directie Financiën (hierna ES). Het ES
adviseert de directeur Financiën over de aanvraag. De directeur Financiën adviseert de
wethouder CF. De wethouder CF doet een voorstel tot besluitvorming aan het college.
Conform de voorwaarden is hierbij getoetst aan de Richtlijn cofinancieringsfonds Europese
subsidies.
Op basis van toetsing aan de richtlijnen wordt voorgesteld om in te stemmen met een bijdrage
uit het fonds van € 250.000 aan dit project:
Er is sprake van een Europese subsidie (EFRO Doelstelling 2);
Cofinanciering is een voorwaarde om gebruik te maken van deze subsidie;
Het is een voor de gemeente nieuw project.
Voorstel
In te stemmen met een bijdrage uit het cofinancieringsfonds van € 250.000.
Besluit
Conform.
Nadere afspraken
De wethouder CIIO zal de uitgewerkte plannen via het college aan de orde brengen.

B4

Nota van weth. CF over onderzoek uniformering bedrijfseconomische
uitgangspunten

BSD/2007.3843

Samenvatting
Een onderwerp in het door het college vastgestelde programma voor doelmatigheidsonderzoek
voor 2005-2006 is uniformering bedrijfseconomische uitgangspunten. Het doel van het
onderzoek was het komen tot voorstellen om de wijzen van berekening van de integrale
kostprijs gemeentebreed te uniformeren. Een uniforme wijze geeft niet alleen inzicht in de
kostenopbouw, maar maakt de berekening en de kostprijs gemeentebreed vergelijkbaar. Binnen
een dienst verschaft het sturingsinformatie en geeft het antwoord op de vraag; wat kost nou een
medewerker of een geleverd product?
Het onderzoek resulteert in onder meer de volgende voorstellen tot uniformering:
- Vaste componenten van integrale kostprijs per fte. Gemeentelijke diensten mogen niet van
componenten afwijken.
- Berekeningswijze integrale kostprijs per fte / per uur en per goed / product. Componenten van
direct toerekenbare kosten zijn genormeerd. Gemeentelijke diensten mogen niet van normen en
berekeningswijze afwijken.
- Vast aantal productieve uren, te weten 1.300. Gemeentelijke diensten mogen hiervan
gemotiveerd afwijken.
- Als methodiek wordt de stapsgewijze toerekening gehanteerd.
- Overhead wordt onderscheiden in dienstoverhead en afdelingsoverhead.
- Diensten verdelen overhead op basis van een vooraf gekozen verdeelsleutel (aantal fte,
producten, m2 etc.).
- Kosten voor het bestuur en het concern van de gemeente worden direct naar een eigen
product toegeschreven.
- Concernafdelingen, stafafdelingen en directies hanteren bij levering van producten voor
andere afdelingen een interne kostprijs.
- Er wordt begroot op voorcalculatorische basis en herijkt op nacalculatorische basis tijdens de
jaarrekening.
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Voorstel
In te stemmen met de voorstellen.
Besluit
Conform.

B5

Concept-besluit van het college over vaststellen hoogte in te houden
bedrag voor gebruik mobiele telefoon voor privé-doeleinden door
collegeleden

BSD/2007.3790

Samenvatting
Op grond van artikel 9 van de Verordening Rechtspositie wethouders 2007 en artikel 4 van de
Verordening rechtspositie burgemeester 2007 wordt aan collegeleden een mobiele telefoon in
bruikleen ter beschikking gesteld. Op de bezoldiging van de burgemeester en de wethouder die
de mobiele telefoon mede gebruikt voor privé-doeleinden wordt voor dit privé-gebruik een
door het college te bepalen bedrag ingehouden.
Voorstel
Het bedrag voor mede gebruik van de mobiele telefoon voor privé-doeleinden te bepalen op
€ 25,00 bruto (=netto) per maand.
Besluit
Conform.

B6

Nota van weth. OJS over onderzoeksvoorstel verzelfstandiging Haags
Centrum voor Onderwijsbegeleiding
Geheimhouding o.g.v. art. 55 lid 1 Gem.wet jo art. 10 lid 2 sub f en g WOB

BSD/2007.3881

Besluit
Conform.

B7

Concept-besluit van het college over huisvestingsprogramma
voorschoolpeuterspeelzalen 2008

BOW/2007.1236

Samenvatting
Met rb 100/2003 "Bestedingsvoorstel middelen nieuw beleid en onderbesteding VVE-middelen
in GOA ten behoeve van investeringen in accommodaties voor peuterspeelzalen" heeft de raad
incidenteel € 5.630.000,00 ter beschikking gesteld om investeringen in accommodaties voor
voorschoolpeuterspeelzalen mogelijk te maken. Hiertoe wordt jaarlijks, gekoppeld aan het
Programma huisvestingsvoorzieningen onderwijs, een Huisvestingsprogramma
voorschoolpeuterspeelzalen door het college vastgesteld. Het Huisvestingsprogramma
voorschoolpeuterspeelzalen geeft de maximumbedragen weer die het college beschikbaar stelt
voor de realisatie van peuterlokalen in de gebouwen van de in het Huisvestingsprogramma
genoemde scholen. Als gemeentelijke subsidiegrondslag voor de investeringen die genoemd
staan in het Huisvestingsprogramma voorschoolpeuterspeelzalen geldt de Tijdelijke regeling
ter voorziening in de huisvesting van voorschoolpeuterspeelzalen in lesgebouwen voor
basisonderwijs, als hoofdstuk 2C opgenomen in de Verordening personele en materiële
voorzieningen onderwijs.

11-12-2007

15
Voorstel
I. vast te stellen het Huisvestingsprogramma voorschoolpeuterspeelzalen 2008
II. hiervoor een bedrag van in totaal € 1.130.629,00 vanuit de reserve peuterspeelzalen
beschikbaar te stellen ter dekking van de onder punt I genoemde bedragen
Besluit
Conform.

B8

Concept-besluit van het college over deelname brede scholen, sport en
cultuur

BOW/2007.1270

Samenvatting
Vanaf 2012 wil het kabinet landelijk 2500 combinatiefuncties gerealiseerd hebben. Voor de
gemeente Den Haag is in 2008 € 1.552.000,00 van het rijk beschikbaar; vanaf 2009 is dat €
790.500,00, wat oploopt tot € 1.314.000,00 in 2012. Hiermee stelt het rijk de gemeente in staat
om uiteindelijk 73 fte combinatiefuncties aan te stellen. Vanaf 2009 dient de gemeente zorg te
dragen voor co-financiering van 60% van de begroting.
Om in aanmerking te komen voor de rijksuitkering dient de gemeente een verklaring te
ondertekenen.
Voorstel
I. In te stemmen met ondertekening door het college van de verklaring deelname aan de impuls
brede scholen, sport en cultuur.
II. Een projectgroep combinatiefuncties in te stellen, onder verantwoordelijkheid van
wethouder OJS, die een plan van aanpak opstelt dat onder andere voorziet in een voorstel tot
cofinanciering.
Besluit
Conform.

B9

a

Concept-besluit van het college over vaststelling bekostigingsplafond,
programma onderwijshuisvesting 2008 en vergoeding
bouwvoorbereiding 2008

BOW/2007.888

Samenvatting
Op grond van de Wet Dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden van 6 oktober
2005 (Stb 530) is de onderwijswetgeving, alsmede de Verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs gemeente Den Haag 1997 (rv 84 - 2005), met ingang van 8 maart 2006 gewijzigd in
die zin dat te nemen besluiten inzake het bekostigingsplafond onderwijshuisvesting en de
vaststelling van het programma onderwijshuisvesting 2007 c.a, in tegenstelling tot voordien,
zijn toebedeeld aan burgemeester en wethouders.
Tot 1 februari 2007 hebben schoolbesturen huisvestingsvoorzieningen voor het jaar 2008
kunnen aanvragen. Na toetsing van deze aanvragen aan diverse onderwijswetten en de
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Den Haag 1997 zijn de voor
vergoeding in aanmerking komende aanvragen voor huisvestingsvoorzieningen onderwijs
opgenomen op het Programma onderwijshuisvesting 2008. Niet toe te kennen aanvragen voor
huisvestingsvoorzieningen zijn opgenomen op het Overzicht 2008. De toe te kennen aanvragen
voor de bekostiging van bouwvoorbereiding zijn opgenomen op het Programma
bouwvoorbereiding 2008.
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Het totale bedrag aan huisvestingsvoorzieningen dat op het Programma onderwijshuisvesting
2008 wordt toegekend bedraagt € 49,2 miljoen, waarvan € 0,9 miljoen ten behoeve van
bouwvoorbereiding.
Voorstel
Onder voorbehoud van instemming door de raad met het raadsbesluit Kredietaanvraag
Programma onderwijshuisvesting 2008 c.a. (RIS150363) op 13 december 2007
besluit het college het bekostigingsplafond onderwijshuisvesting 2008, het Programma
onderwijshuisvesting 2008, het overzicht onderwijshuisvesting 2008 en de vergoeding
bouwvoorbereiding 2008 vast te stellen conform het hierna bijgevoegde besluit verwoord
onder I tot en met VII.
Besluit
Conform.
b

Concept-brief van weth. OJS aan de cie. JB over verzending
collegebesluit vaststelling bekostigingsplafond etc.

BOW/2007.1217

Samenvatting
Toezenden collegebesluit Vaststelling bekostigingsplafond Programma onderwijshuisvesting
2008, Overzicht 2008 en Vergoeding bouwvoorbereiding 2008.
Voorstel
In te stemmen met de concept-brief.
Besluit
Conform.

B10

a

Concept-besluit van het college over Projectdocument Beetsstraat /
Fram

DSO/2007.4019

Samenvatting
Midden in het herstructureringsgebied Spoorwijk is aan de Beetsstraat een onheldere
stedenbouwkundige situatie ontstaan door het handhaven van een aantal panden.
Voorgesteld wordt deze panden te slopen en te vervangen door nieuwbouw om daarmee het
stedenbouwkundig plan Nieuw Spoorwijk ter plekke af te ronden.
Vestia Den Haag Zuid-Oost wil, vanuit haar betrokkenheid met Spoorwijk, hier een woonzorgcomplex met 48 wooneenheden realiseren. Ook is in het nieuwbouwprogramma een
gymzaal in combinatie met 3 huur appartementen opgenomen. De gymzaal dient ter
vervanging van een te slopen gymzaal en loopt qua realisatie (2009) vooruit op de realisatie
van het woon-zorgcomplex (2011) omdat hiervoor nog de verwerving van enkele woningen
noodzakelijk is.
Voorstel
- in te stemmen met de inhoud van het projectdocument "Beetsstraat/Fram” (SBK
nummer
LA-60);
- in te stemmen met de onderliggende vertrouwelijke gemeentelijke negatieve
grondexploitatie `Beetsstraat/Fram LA-60”;
- het project operationeel te verklaren met een taakstellend budget van € 1.600.000 ten
laste van de begroting 2007/bespaarde rente, conform het PRI 2007-2009, taakveld
sloop/nieuwbouw en € 74.000 ten laste van de reserve Vaststellingsprogramma.
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Besluit
Conform.
b

Concept-brief van weth. BW aan de cie. SRO over Projectdocument
Beetsstraat / Fram

DSO/2007.4018

Samenvatting
Voorgesteld wordt deze panden te slopen en te vervangen door nieuwbouw om daarmee het
stedenbouwkundig plan Nieuw Spoorwijk ter plekke af te ronden.
Vestia Den Haag Zuid-Oost wil, vanuit haar betrokkenheid met Spoorwijk, hier een woonzorgcomplex met 48 wooneenheden realiseren. Ook is in het nieuwbouwprogramma een
gymzaal in combinatie met 3 huur appartementen opgenomen. De gymzaal dient ter
vervanging van een te slopen gymzaal en loopt qua realisatie (2009) vooruit op de realisatie
van het woon-zorgcomplex (2011) omdat hiervoor nog de verwerving van enkele woningen
noodzakelijk is.
Voorstel
In te stemmen met de concept-brief.
Besluit
Conform.

B11

a

Nota van weth. CF over AvA NV Haagse Milieu Services op 17-122007
Geheimhouding o.g.v. art. 55 lid 1 Gem.wet jo art. 10 lid 2 sub b, f en g
WOB

BSD/2007.3667

Besluit
Conform.
b

Concept-besluit van het college over machtiging dir. Financiën voor
AvA NV Haagse Milieu Services op 17-12-2007
Geheimhouding o.g.v. art. 55 lid 1 Gem.wet jo art. 10 lid 2 sub b, f en g
WOB

BSD/2007.3741

Besluit
Conform.

B12

Concept-besluit van het college over schikking schadezaken
Souterrain Grote Marktstraat / Kalverstraat
Geheimhouding o.g.v. art. 55 lid 1 Gem.wet jo art. 10 lid 2 sub b en g
WOB
Besluit
Conform.

DSB/2007.1297
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Nota van weth. SWE over wijkmarkt Ypenburg
Geheimhouding o.g.v. art. 55 lid 1 Gem.wet jo art. 10 lid 2 sub b WOB

DSB/2007.1345

Besluit
Conform.
b

Besluit van het college over wijkmarkt Ypenburg
Geheimhouding o.g.v. art. 55 lid 1 Gem.wet jo art. 10 lid 2 sub b WOB

DSB/2007.1345 I

Besluit
Conform.

B14

a

Nota van de burgemeester over contourennotitie risicobeleid

BRW/2007.53

Samenvatting
Binnen de gemeente Den Haag wordt momenteel risicobeleid ontwikkeld. De Brandweer
neemt hierbij het initiatief, maar hierbij zijn meerdere gemeentelijke diensten betrokken (o.m.
BSD-DSB). De doelstelling hiervan is het bieden van een beleidskader dat als handvat dient
voor de bestuurlijke afwegingen voor het omgaan met (fysieke) risico's die kunnen leiden tot
rampen en zware ongevallen. Tot heden ontbreekt een duidelijke beleidscyclus rond de wijze
waarop in Den Haag met de risico's wordt omgegaan die o.m. zijn vastgelegd in de wettelijk
verplichte risico-inventarisatie (als onderdeel van het gemeentelijk crisisbeheersingsplan).
Hiertoe is nu een notitie opgesteld, die de contouren schetst waarbinnen de ontwikkeling van
het gemeentelijke risicobeleid verder gestalte krijgt. Deze notitie zoomt in op een aantal kaders
en schetst de richting waarlangs in 2008 het risicobeleidskader kan worden uitgewerkt. Dit
traject hangt nauw samen met de beleidsontwikkeling die momenteel plaatsvindt rond het
thema risicocommunicatie ( wordt in gelijke vergadering aangeboden) . Daarnaast worden
thans vergelijkbare activiteiten ontplooid door de hulpdiensten in regionaal verband.
Voorstel
I. In te stemmen met de contourennotitie
II. De in bijgevoegde oplegger gesignaleerde ambtelijke activiteiten hieraan te verbinden
III. In te stemmen met uitwerking in 2008 van het gemeentelijk risicobeleidskader conform de
contourennotitie.
Besluit
Conform.
b

Nota van de burgemeester over beleidskader risicocommunicatie

BSD/2007.3911

Samenvatting
In dit voorstel risicocommunicatie staat de vraag centraal "hoe de gemeente Den Haag om kan
gaan met het onderwerp risicocommunicatie". Risicocommunicatie is communicatie over
risico’s, en heeft als doel de bevolking inzicht te geven in risico's en mogelijke crises.
Risicocommunicatie is een opmaat naar crisiscommunicatie. Het speelt een belangrijke rol in
het opbouwen en onderhouden van een relatie met relevante doelgroepen. Goed geïnformeerde
burgers dragen bij aan een effectieve aanpak van een ramp of crisis door de overheid en
hulpdiensten. Het voorstel sluit aan bij de crisis-communicatiestrategie die in het gemeentelijk
crisisbeheersingsplan is uitgewerkt.
Risico- en crisiscommunicatie zijn verankerd in verschillende wet- en regelgeving. Deze weten regelgeving legt de verantwoordelijkheid voor deze communicatie neer bij de gemeente en
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dan in het bijzonder bij de burgemeester. Hanteren wij de volgende ambitie `De gemeente Den
Haag communiceert volgens een structureel uitvoeringsplan proactief en interactief met haar
inwoners die aan risico’s blootstaan, over deze risico’s en wat zij in geval van een crisis
moeten doen. Wordt er voor bovenstaande ambitie gekozen dan heeft dit financiële en
personele consequenties.
De communicatie rond risico's en de voorbereiding op crisis is te vergelijken met de
communicatie-inzet voor sociale veiligheid. In het voorstel wordt kort ingegaan op de
organisatie van de communicatie. Voor 2008 is het niet mogelijk om al op structurele basis een
adviseur risicocommunicatie aan te stellen. VEB zal in overleg met OOV kijken welke
mogelijkheden er zijn voor 2008. Voor 2009-2012 wordt een begrotingsaanvraag ingediend
voor het beschikbaar stellen van een communicatiebudget voor het ontplooien en ontwikkelen
van een aantal materiele activiteiten, zoals onderzoek, website, huisstijl en doelgroepgerichte
communicatiemiddelen. Wij stellen voor een budget van ongeveer €125.000,- en een
structurele adviseur risicocommunicatie bij VEB.
Voorstel
In te stemmen met het voorstel.
Besluit
Conform.

B15

Concept-besluit van het college over raamprostitutiestraten
Geheimhouding o.g.v. art. 55 lid 1 Gem.wet jo art. 10 lid 2 sub b en d
WOB

BSD/2007.3840

Besluit
Aanhouden.

B16

a

Nota weth. CF over verkoop aandelen

BSD/2007.3751

Samenvatting
In 2001 heeft de gemeente Den Haag besloten tot privatisering van ENECO NV (RIS085581)
en tezamen met de overige aandeelhouders van ENECO NV, te starten met het verkoopproces
van de integrale onderneming. Aan dit besluit lag de visie ten grondslag dat ENECO NV als
stand-alone onderneming te klein zou zijn in een geliberaliseerde markt. Mede gelet op het feit
dat publieke belangen voldoende gewaarborgd werden geacht via wet- en regelgeving werd
voor gemeentelijke aandeelhouders van een onderneming in een vrije, competitieve markt,
geen rol meer gezien.
De verkoop van het integrale bedrijf kon tot op heden echter niet worden geëffectueerd, omdat
het Rijk de privatisering van de energiebedrijven aan banden heeft gelegd. Inmiddels is eind
2006 de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in werking getreden die de energiebedrijven
onder meer verplicht uiterlijk 1 januari 2011 te splitsen in een netwerkbedrijf enerzijds en een
handelsbedrijf anderzijds. Publieke aandeelhouders mogen hun aandelen in het netwerkbedrijf
niet vervreemden, maar het staat hen vrij om hun aandelen in het handelsbedrijf te verkopen.
Gelet op deze ontwikkeling hebben de aandeelhouders zich beraden op hun standpunt uit 2001.
Daarbij is ook de nieuwe strategie van ENECO NV betrokken, die zeer recentelijk aan de aan
de aandeelhouderscommissie (AHC) is gepresenteerd en als bijlage bij deze nota is gevoegd.
De AHC heeft geconcludeerd dat sinds de liberalisering het risicoprofiel van de
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energiebedrijven fors is toegenomen. Vooral wat betreft de commerciële activiteiten is sprake
van steeds meer concurrentie. Zoals gezegd zijn de risico¿s van het netbedrijf minder omdat
daar sprake is van een door de overheid gereguleerde markt met door de overheid vastgestelde
tarieven.
Dit alles brengt de AHC tot het oordeel dat nu verkoop van de aandelen in het integrale bedrijf
niet langer aan de orde is, verkoop van het handelsbedrijf van ENECO NV nog steeds voor de
hand ligt.
Voorstel
Te besluiten tot het voorbereiden van de verkoop van het handelsbedrijf van ENECO NV.
Besluit
Conform.

b

Concept-besluit van het college over verkoop aandelen

BSD/2007.3749

Samenvatting
In 2001 heeft de gemeente Den Haag besloten tot privatisering van ENECO NV (RIS085581)
en tezamen met de overige aandeelhouders van ENECO NV, te starten met het verkoopproces
van de integrale onderneming. Aan dit besluit lag de visie ten grondslag dat ENECO NV als
stand-alone onderneming te klein zou zijn in een geliberaliseerde markt. Mede gelet op het feit
dat publieke belangen voldoende gewaarborgd werden geacht via wet- en regelgeving werd
voor gemeentelijke aandeelhouders van een onderneming in een vrije, competitieve markt,
geen rol meer gezien.
De verkoop van het integrale bedrijf kon tot op heden echter niet worden geëffectueerd, omdat
het Rijk de privatisering van de energiebedrijven aan banden heeft gelegd. Inmiddels is eind
2006 de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in werking getreden die de energiebedrijven
onder meer verplicht uiterlijk 1 januari 2011 te splitsen in een netwerkbedrijf enerzijds en een
handelsbedrijf anderzijds. Publieke aandeelhouders mogen hun aandelen in het netwerkbedrijf
niet vervreemden, maar het staat hen vrij om hun aandelen in het handelsbedrijf te verkopen.
Gelet op deze ontwikkeling hebben de aandeelhouders zich beraden op hun standpunt uit 2001.
Daarbij is ook de nieuwe strategie van ENECO NV betrokken, die zeer recentelijk aan de aan
de aandeelhouderscommissie (AHC) is gepresenteerd en als bijlage bij deze nota is gevoegd.
De AHC heeft geconcludeerd dat sinds de liberalisering het risicoprofiel van de
energiebedrijven fors is toegenomen. Vooral wat betreft de commerciële activiteiten is sprake
van steeds meer concurrentie. Zoals gezegd zijn de risico’s van het netbedrijf minder omdat
daar sprake is van een door de overheid gereguleerde markt met door de overheid vastgestelde
tarieven.
Dit alles brengt de AHC tot het oordeel dat nu verkoop van de aandelen in het integrale bedrijf
niet langer aan de orde is, verkoop van het handelsbedrijf van ENECO NV nog steeds voor de
hand ligt.
Voorstel
I.

II.

De in 2001 ingezette koers tot vervreemding van de aandelen in ENECO NV voort
te zetten en in beginsel te besluiten tot verkoop van de aandelen in het productieen leveringsbedrijf van ENECO NV.
De wethouder CF te machtigen om – binnen AHC-verband – de splitsing en het
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III.

mogelijk uittreden van de huidige aandeelhouders uit het handelsbedrijf
(productie- en leveringsbedrijf) voor te bereiden.
Een definitief besluit , inclusief tijdpad en financiële consequenties, voor het einde
van deze raadsperiode voor te leggen aan het college van B&W van de gemeente
Den Haag.

Besluit
Conform.
c

Concept-raadsmededeling over verkoop aandelen

BSD/2007.3750

Samenvatting
In 2001 heeft de gemeente Den Haag besloten tot privatisering van ENECO NV (RIS085581)
en tezamen met de overige aandeelhouders van ENECO NV, te starten met het verkoopproces
van de integrale onderneming. Aan dit besluit lag de visie ten grondslag dat ENECO NV als
stand-alone onderneming te klein zou zijn in een geliberaliseerde markt. Mede gelet op het feit
dat publieke belangen voldoende gewaarborgd werden geacht via wet- en regelgeving werd
voor gemeentelijke aandeelhouders van een onderneming in een vrije, competitieve markt,
geen rol meer gezien.
De verkoop van het integrale bedrijf kon tot op heden echter niet worden geëffectueerd, omdat
het Rijk de privatisering van de energiebedrijven aan banden heeft gelegd. Inmiddels is eind
2006 de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in werking getreden die de energiebedrijven
onder meer verplicht uiterlijk 1 januari 2011 te splitsen in een netwerkbedrijf enerzijds en een
handelsbedrijf anderzijds. Publieke aandeelhouders mogen hun aandelen in het netwerkbedrijf
niet vervreemden, maar staan vrij om hun aandelen in het handelsbedrijf te verkopen.
Gelet op deze ontwikkeling hebben de aandeelhouders zich beraden op hun standpunt uit 2001.
Daarbij is ook de nieuwe strategie van ENECO NV betrokken, die zeer recentelijk aan de aan
de aandeelhouderscommissie (AHC) is gepresenteerd.
De AHC heeft geconcludeerd dat sinds de liberalisering het risicoprofiel van de
energiebedrijven fors is toegenomen. Vooral wat betreft de commerciële activiteiten is sprake
van steeds meer concurrentie. Zoals gezegd zijn de risico¿s van het netbedrijf minder omdat
daar sprake is van een door de overheid gereguleerde markt met door de overheid vastgestelde
tarieven.
Dit alles brengt de AHC tot het oordeel dat nu verkoop van de aandelen in het integrale bedrijf
niet langer aan de orde is, verkoop van het handelsbedrijf van ENECO NV nog steeds voor de
hand ligt.
Voorstel
In te stemmen met de concept-raadsmededeling.
Besluit
Conform.

B17

Nota van de burgemeester over Mondiale City Diplomacy

BSD/2007.3826

Samenvatting
In de nota "Den Haag internationale stad van Recht, Vrede en Veiligheid" (2007) is
aangegeven dat op de onderwerpen City Diplomacy en herkomstlandenbeleid nadere
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uitwerking zou plaatsvinden. De nota in de bijlage bevat die nadere uitwerking.
Voorstel
In te stemmen met:
a. de voorgestelde kaderstelling en menukeuze voor mondiale city diplomacy;
b. de voorgestelde acties inzake gemeentelijke lokale vredesbevordering en de uitwerking van
dit concept (city diplomacy in enge zin);
c. de voorgestelde uitwerking van het charmeoffensief ten aanzien van de Balkan;
d. de voorgestelde heroriëntatie van het beleidsveld internationale samenwerking en de
stedenbanden;
e. de voorgestelde aanpak ten aanzien van de herkomstlanden (Suriname, Marokko, Turkije en
de "Antillen"groep) zowel ten aanzien van de acties van overheid tot overheid, als de
voorgestelde uitwerking ten aanzien van (wereld)burgerschap.
f. het voorgestelde instrumentarium en de gemeentebrede toepassing daarvan.
g. kennis te nemen van de aangekondigde claims voor de duurzame en structurele inbedding
van activiteiten inzake city diplomacy en daaraan gekoppelde projecten en deze te betrekken
bij de begrotingsclaims voor 2010 en voor het Fonds Internationale Stad in 2008 (ten behoeve
van concrete projecten)
Besluit
Na aanpassing akkoord.
Nadere afspraken
Punt g van het voorstel wordt geschrapt. Weth. CIIO en CF hebben hierover gesproken.

B18

a

Nota van de burgemeester over Mandaatregeling Brandweer

BRW/2007.47

Samenvatting
Voorstel tot aanpassen van de mandaatregeling Brandweer. Hiervoor zijn drie aanleidingen:
1) Wijziging van de Woningwet;
2) effectiever handhaven;
3) nieuwe werkafspraken tussen de diensten Brandweer en Stedelijke Ontwikkeling.
Ad 1) Wijziging Woningwet
De Woningwet is per 1 april 2007 gewijzigd.
De wijzigingen zien met name op de handhaafbaarheid van de aan de Woningwet gerelateerde
regelgeving. Zo hebben het Bouwbesluit en de Bouwverordening rechtstreekse werking
gekregen en gelden dus voortaan voor eenieder.
ad 2) Effectiever handhaven
Het mandaat voorziet in een uitbreiding van bevoegdheden uit de Bouwverordening (delen van
hoofdstuk 2 en 5) en het Bouwbesluit. Hiervoor zijn twee redenen;
a) Het 'Besluit brandveilig gebruik bouwwerken' (inwerkingtreding medio 2008) bevat
brandveiligheidseisen die verband houden met bouwkundige gebreken. Deze normen zijn
ontleend aan het Bouwbesluit en de Bouwverordening. Vooruitlopend op de inwerkingtreding
van het Besluit worden deze bevoegdheden in het mandaat opgenomen, zodat ervaring kan
worden opgedaan met de nieuwe werkwijze. Het Besluit zal straks verplicht gelden voor alle
gemeenten.
b) Het voorliggende mandaat sluit beter aan op de behoeften van de dagelijkse
handhavingspraktijk. Nu kan bij bouwkundige brandveiligheidsgebreken onvoldoende effectief
handhavend worden opgetreden en wordt via een 'omweg' gehandhaafd. Met de voorliggende
wijziging kan voortaan direct worden aangeschreven.
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Ad 3) Verblijfsinrichtingen
De diensten Stedelijke Ontwikkeling en Brandweer hebben een nieuwe werkverdeling
afgesproken ten aanzien van de Gebruiksvergunning voor verblijfsinrichtingen. Tot op heden
werd deze vergunning geheel door Stedelijke Ontwikkeling verleend. Voor hotels, pensions en
andere logiesverblijven zal deze vergunning voortaan door de Brandweer worden verleend.
Kamerverhuur blijft bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling.
Voorstel
Hoofdstuk 1.11 van de gemeentelijke mandaatregeling vast te stellen.
Besluit
Conform.
b

Concept-besluit van het college over Mandaatregeling Brandweer

BRW/2007.48

Samenvatting
De wijzigingen zijn in het concept-besluit gecursiveerd weergegeven.
Voorstel
Hoofdstuk 1.11 van de gemeentelijke mandaatregeling vast te stellen.
Besluit
Conform.

C:

WEKELIJKS TERUGKERENDE ONDERWERPEN

C1

Veiligheid
---

C2

Regionale aangelegenheden
Wethouder SWE verzoekt wethouder VBBM – in zijn hoedanigheid als lid van het DB
Haaglanden - in het overleg met Haaglanden de besluitvorming over het
werkgelegenheidsregister aan de orde te brengen.
- aandachtspuntenlijstje bovengemeentelijke overleggen
---

C3

Andere overheden
---
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Deconcentratie
Concept-raadsmededeling over aanvullende informatie n.a.v. werkconferentie verordening stadsdeelorganisatie

BSD/2007.3915

Besluit
Aanhouden.
Nadere afspraken
Wethouders BDLM, CF plus directeur Financiën, programmadirecteur Deconcentratie en
Gemeentesecretaris zullen de nota aanvullen met voorbeelden over hoe de raad ex ante invloed
kan uitoefenen.

C5

Ingekomen stukken

C6

Ingekomen uitnodigingen
Op verzoek van wethouder CF komt op de college-agenda van volgende week een overzicht
van de nieuwjaarsrecepties en een verdeling naar collegeleden aan de orde.

C7

Raad/raadscommissies
Op verzoek van wethouder BW gaat de Gemeentesecretaris na of de nota over de erfpacht en
de nota over Laakhavens op de agenda van de raad van aanstaande donderdag geagendeerd
staan.

Brief van de Griffier over wensen en bedenkingen ontwerpbesluit
oprichten Internationale Vereniging Zonder Winstoogmerk G4 Europa
--C8

Overzicht strategische beleidsbesprekingen en
stuurgroepvergaderingen
---

C9

Rondvraag
Het college gaat op werkbezoek bij de Koninklijke Bibliotheek.
De presentatie over gesubsidieerde arbeid wordt verplaatst naar 18 januari 2008.
Wethouder CIIO deelt mee dat de gemeente Den Haag in de jaarlijkse overheid-monitor op de
eerste plaats is geëindigd als het gaat om digitale dienstverlening.
Het college stemt in met het verzoek van de burgemeester om subsidie aan te vragen in het
kader van de campagne ‘Stedenband en Millenniumdoelen’. De subsidie komt ten goede aan de
stad Juigalpa in Nicaragua.
De burgemeester vraagt aandacht voor het feit dat ambtelijke voorvisie niet betekent dat ook de
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collegeleden daarmee voorvisie hebben gehad. De gemeentesecretaris brengt dit onder de
aandacht van de GMT-leden.
De wethouder VBBM kondigt aan dat hij in het college van volgende week een korte
presentatie geeft over de Grote markt en Binckhorst.

