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Onderwerp 

Afdoening motie: ‘Aandacht voor ‘brede welvaart’ in “Staat van de 

Haagse Economie”’ 

  

Uw raad heeft tijdens de bespreking van het voorstel van het college inzake Economische Visie Den 

Haag+ 2030; brede economische groei in een stad zonder grenzen (RIS303550) op 3 juni 2020 de 

door het raadslid de heer Grinwis ingediende motie “aandacht voor ‘brede welvaart’ in “Staat van de 

Haagse Economie”” (RIS305465) aangenomen. 

 

De motie luidt als volgt: 

 

constaterende, dat: 

• het college voornemens is vanaf dit jaar jaarlijks “de Staat van de Haagse Economie” op te 

stellen, die ingaat op de effect- en impactindicatoren en onderliggende trends en 

ontwikkelingen; 

 

overwegende, dat: 

• het CBS jaarlijks de “Monitor Brede Welvaart” uitbrengt, waarin het beschrijft hoe de 

welvaart in Nederland zich in brede zin ontwikkelt; 

• om een goed beeld te krijgen van de staat van de Haagse economie niet alleen moet worden 

gekeken naar de indicatoren Bruto Regionaal Product, vestigingen, banen, 

arbeidsmarktbalans en werkloosheid, maar ook naar de ontwikkeling van ons economisch, 

natuurlijk, sociaal en menselijk kapitaal; 

 

verzoekt het college: 

• om de raad in “de Staat van de Haagse Economie” tevens te informeren over de 

ontwikkeling van de ‘brede welvaart’ in Den Haag, 
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Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van de motie. 

 

De eerste editie van de Staat van de Haagse economie wordt gepubliceerd in november. In deze 

monitor zullen ook enkele indicatoren die onderdeel uitmaken van brede welvaart worden 

meegenomen, zoals over inkomen, opleiding en woontevredenheid. Bij de volgende editie zal worden 

bekeken of het aantal indicatoren in de Staat van de Haagse economie kan worden uitgebreid. 

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris de burgemeester 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 

 


