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Onderwerp 
Afdoening van motie RIS302857 van 13 juni 2019 over "Focus op 
economische structuurversterking" 

  

    
Uw raad heeft bij de bespreking van het Voorstel van de Rekenkamer Den Haag inzake het 
rekenkameronderzoek ‘Tel uit je winst’ naar het Economisch beleid van de gemeente Den Haag 
(RIS302387) de door het raadslid de heer Grinwis ingediende motie ‘Focus op economische 
structuurversterking’ (RIS302857) aangenomen. 
 
Deze motie luidt als volgt: 
 
constaterende, dat:  
• in de Programmabegroting 2019-2022 vier speerpunten voor het economisch beleid zijn 

weergegeven, zijnde “MKB laten groeien”, “Ruimte voor innovatie en groeiclusters”, “Den Haag als 
attractieve stad” en “Huisvesting en gebiedsontwikkeling”;  

• het college volgens de Rekenkamer in het beleid en de verantwoording daarover onvoldoende 
aannemelijk maakt dat de instrumenten die zij op het economisch beleid inzet, bijdragen aan het 
bereiken van de doelen die zijn gesteld voor het economisch beleid;  

 
overwegende, dat:  
• uit de analyse van de Rekenkamer van verschillende casussen blijkt dat niet steeds kan worden 

aangetoond dat niet alle gelden die worden ingezet voor het economisch beleid daadwerkelijk 
bijdragen aan de economische structuurversterking van Den Haag;  

• het college in reactie op het rapport onderschrijft dat “beleid transparant, logisch en onderbouwd 
moet zijn, de werking en effectiviteit inzichtelijk is en dat de raad haar kaderstellende en toetsende 
rol goed moet kunnen vervullen”;  

 
roept het college op:  
• in de nieuwe economische kadernota nadrukkelijk te focussen op evident economische 

structuurversterking, zoals investeringen in de infrastructuur en de kenniseconomie;  
 
Het college onderschrijft de inhoud van deze motie en geeft met het raadsvoorstel voor de 
economische visie uitvoering aan de motie.  
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De focus met de economische visie en uitvoeringsagenda ligt op structurele verbeteringen die renderen 
op de langere termijn. Het college stelt de raad voor de motie als afgedaan te beschouwen. 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de wnd. secretaris, de burgemeester, 
 
Dineke ten Hoorn Boer Pauline Krikke 
 
 


