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Onderwerp 
Afdoening motie ‘help maatschappelijke en religieuze organisaties uit de 
Kazerne bij vinden alternatieve locatie’ (RIS307377) 

  

   
Uw raad heeft tijdens de behandeling van het raadsvoorstel inzake Vaststelling bestemmingsplan ‘Kop 
Assumburgweg’ op 16 december 2020 de door het raadslid de heer Pieter Grinwis ingediende motie 
‘help maatschappelijke en religieuze organisaties uit de Kazerne bij vinden alternatieve 
locatie’(RIS307377) aangenomen.  
 
Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van de motie. 
 
De motie luidt als volgt:  
 
De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 16 december 2020, ter bespreking van 
het Voorstel van het college inzake Vaststelling bestemmingsplan “Kop Assumburgweg” (RIS 
306859).  
 
constaterende, dat:  

• in de Kazerne niet alleen ondernemers ondernemen, maar ook maatschappelijke en 
religieuze organisaties gehuisvest zijn;  

 
overwegende, dat:  

• deze organisaties van grote waarde hebben voor de wijk en haar inwoners, maar nog niet 
allemaal een passende vervangende plek in de stad hebben gevonden;  

• de Raad heeft uitgesproken dat het college zich dient “in te spannen voor de realisatie van 
voldoende goedkope huisvesting, bijvoorbeeld door middel van ‘sociale 
bedrijfshuisvesting.”1  

 
verzoekt het college:  

• zich vergelijkbaar als voor sociale bedrijfshuisvesting, in te spannen voor de huisvesting 
van maatschappelijke en religieuze organisaties in Zuidwest en deze organisaties waar 
nodig te helpen bij het vinden van een geschikte locatie,  

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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Het college beantwoordt de motie als volgt: 
 
In het verlengde van de beantwoording van de motie ‘Een nieuw thuis voor De Kazerne 
ondernemers’ (RIS307380) denkt het college mee met alle partijen in de Kazerne, zoals dat de 
afgelopen jaren is gebeurd. Dit geldt daarmee ook voor de maatschappelijke en religieuze 
organisaties in de Kazerne. Net als bij de genoemde motie geldt ook in dit geval, dat er geen 
garanties kunnen worden afgegeven.  
Bij alle ontwikkelingen in Den Haag Zuidwest in het kader van de Rijksaanpak, zoals bijvoorbeeld 
in Dreven Gaarden Zichten, zal specifiek naar de huisvesting van voorzieningen, waaronder ook 
religieuze en maatschappelijke voorzieningen, worden gekeken. Het college ziet de uitvoering van 
het verzoek in deze motie als ondersteuning van beleid.  
  
Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan.  
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
Ilma Merx Jan van Zanen 
 
 


