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Gespreksonderwerp: Kennismaking met wethouder Anne Mulder 

Dhr. Wijsman heet genodigden welkom en stelt de leden van de CL voor aan de genodigden. Het 

overleg is gebaseerd op de eerder gestuurde vragenlijst naar de wethouder Mulder.  

o Zien we de bodem van de schatkist al of valt het nog mee?  

Wethouder Mulder is nu 3 maanden wethouder voor financiën, gebiedsontwikkeling, stadsdeel 

Scheveningen en de kust. De begroting is al ingeleverd door dhr. B. Revis en het gemeentebestuur 

is gelijk gaan werken aan de najaarsnota en een economisch herstelplan om te kijken hoe we goed 

uit de coronacrisis kunnen komen. De Corona buffer zit in de begroting, daaruit betaalt de gemeente 

de corona gerelateerde uitgaven. Deze buffer is voor 95% gevuld door het rijk. Er wordt niet 

bezuinigd.  

De najaarsnota hanteert 3 uitgangspunten: solide zijn, stabiliteit en solidariteit. Het gemeentebestuur 

heeft een maatschappelijke impact analyse van corona laten maken. Er ontstonden door de 

coronacrisis o.a. eenzaamheid en verveling; de verveling bij jongeren kan leiden tot baldadigheid en 

gewelddadigheid. Er worden acties gestart om o.a. te zoeken naar werkgelegenheid voor deze 

jongeren. Er zijn wel zorgen omtrent de oud- en nieuwjaarsviering. 

De gemeente heeft de huur kwijtgescholden voor de strandtenthouders en marktkooplieden, die op 

dit moment geen of weinig omzet hebben. Er is een motie aangenomen bij het gemeentebestuur om 

de gemeentefinanciën te verbeteren en deze motie kan gebruikt worden voor de nieuwe 

verkiezingsprogramma’s. Er is in ieder geval geen reden voor paniek! 

o Kan de Haagse burger allerlei verhogingen verwachten omdat de afvalstoffenheffing flink 

omhooggaat? Indien de gemeentelijke belasting nog meer omhooggaat, hoe kunnen mensen die 

al moeilijk zitten in de corona tijd hiervoor dan gecompenseerd worden? 

Het klopt wel. Er is een contract gesloten over afvalstoffen en afvalverwerking en dat contract is 

duurder dan het vorige contract. Dat komt omdat de rijksbelasting in de afvalstoftarieven verwerkt 

is. De OZB gaat niet omhoog. 

De zorgpremies stijgen en de polis, welke loopt via de gemeente, gaat ook omhoog. 

o Corona heeft impact op mensen, hun bestaan, hun werk en welzijn. Als veel mensen in de 

bijstand zullen raken, kan Den Haag dit aan en kan men dit oplossen? 

De corona gaat gewoon door; als gemeentebestuur kun je daar niets aan doen. De gemeente 

probeert de werkgelegenheid in DH te vergroten, bijvoorbeeld door het geven van voorrang aan 

bouwprojecten. Je kunt het niet direct oplossen. Het enige dat je kunt hopen, is dat de crisis snel 

voorbij is, waardoor de economie weer aantrekt.  

o Het stadsdeelkantoor van Loosduinen zit ‘drie-hoog-achter’ en dat heeft geen uitstraling naar de 

Loosduinse burgers toe. Huisvesting valt onder een andere wethouder, maar als het een kwestie 

van geld is, wat kunt u hierin betekenen? 

Elke wethouder is verantwoordelijk voor zijn eigen portefeuille. De huisvesting valt onder 

wethouder Bredemeijer. Als er een probleem is, dan probeert de desbetreffende wethouder dit zelf 

op te lossen. Als hij dat echt niet kan, dan bespreekt hij het met het begrotingsbestuur van de 

gemeente.  



 

 

Er zijn altijd meer knelpunten dan de begroting aan kan en het geld kan maar een keer worden 

uitgegeven.  In het voorjaar kan hiervoor aandacht worden gevraagd en dit ingebracht worden. De 

vakwethouder moet hiermee aan de slag gaan. 

De CL wil dit punt van waar het stadsdeelkantoor zich bevindt mee geven aan de wethouder, omdat 

voor de CL daar prioriteiten liggen. Bovendien is het servicepunt verdwenen en is er een grote 

groep mensen in Loosduinen, die niet zo makkelijk naar het Spui en de Leyweg gaan. De 

communicatie richting burgers is nu belangrijker dan ooit. Om deze gap aan te vullen houden de 

Stadsdeeldirecteur, de politiechef Loosduinen en de voorzitter van de Commissie Loosduinen 

wekelijks een gezamenlijk koffie-uurtje. Daar horen ze problemen van burgers en zoeken ze 

mogelijke oplossingen. Dat helpt deels. Dat is een soort servicepunt, maar er is iets tastbaarders 

nodig in Loosduinen.  

o De ontwikkeling van Kijkduin-bad. Toen het hele masterplan Ockenburgh-Kijkduinen 

ontwikkeld werd, is dit in tweeën gehakt; Kijkduin-bad en Kijkduin-binnen. De CL - middels 

een aparte werkgroep SBK - is hierbij betrokken. SBK heeft veelvuldig overleg met allerlei 

afdelingen binnen de gemeente. Het laatste overleg met DSO verliep niet zo vlot. De 

ontwikkeling is gestart maar het stokt. Een van de problemen is de ‘beroemde’ Eef.  

Daarnaast is er een verlichtingsprobleem in dit gebied en de bewoners zitten tussen half 

gebouwde appartementen, welke niet verlicht zijn. DSO heeft beloofd daar tijdelijk 

noodverlichting aan te brengen. Op dit moment is weinig mogelijk en waait DSO alle kanten op; 

doortastendheid is nu juist geboden; wat kunt u hieraan doen? 

De problematiek is bekend bij de wethouder. De gemeente is nu bezig met het aanbrengen van 

mastverlichting in Kijkduin-bad. De gemeente is ook bezig met de EeF om een alternatief plan 2.0 

te maken. Ze willen iets minder afhankelijk zijn van BOA. Er wordt zo snel mogelijk hierover een 

besluit genomen door de gemeente.   

o Bent u bekend met het dossier Wingsgebouw? We willen dit gebouw graag behouden, maar de 

vraag is of dit kan als het in de verkoop gaat? Is het mogelijk dat de gemeente het gebouw in 

eigen beheer neemt en zorgt dat de maatschappelijke functie behouden blijft voor Loosduinen 

en haar bewoners? 

Wethouder Mulder is bekend met het Wingsgebouw. Toen hij zo’n 15 jaar geleden raadslid was, is 

dit ook aan de orde geweest. Hij zegt geruststellend ‘ja’ dat dit gebouw in het beheer van de 

gemeente zal blijven.  

Het probleem van de Ontmoetingskerk is ook nog besproken. Bewoners willen iets anders dan de 

projectontwikkelaar. Wethouder van Asten gaat over religieus erfgoed en wethouder Balster over 

bouwen. Deze laatste wethouder moet hier iets meedoen naar de bewoners toe. 

o Scheveningen krijgt heel veel aandacht en u bent hier stadsdeelwethouder van. Omdat er veel 

aandacht aan Scheveningen wordt besteed, blijft er mogelijk voor de andere stadsdelen niet 

voldoende geld over, dat bijvoorbeeld gebruikt kan worden om achterstallig onderhoud op 

niveau te houden, laat staan daadwerkelijk te verbeteren. Klopt dit en wat kan eventueel aan 

deze beeldvorming gedaan worden? 

In de komende jaren gaat veel geld naar de gebiedsontwikkeling rondom de stations (CID), Laak, 

de Binkhorst en Zuidwest Den Haag (Escamp). Het is belangrijk dat het geld gaat naar de 

noodzakelijke plaatsen. Het gaat om extra geld (Eneco-aandeel), los van het ‘normale geld’ en het 

zit niet in de begroting. Er wordt niet ergens bezuinigd. Het geld wordt niet van A weggehaald om 

het gat bij B te dichten. In Scheveningen is er overlast en daardoor is de nood daar het hoogst en 

moet er actie ondernomen worden.  

o In uw portefeuille zit ook gebiedsontwikkeling. De gebieden CID en Binkhorst worden 

ontwikkeld en daarbij is veel huizenbouw gepland. In het kader van ruimte voor de stad, is er al 

genoeg gebouwd in Loosduinen. Als stadsdeel heeft zij haar steentje meer dan bijgedragen en 
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moet ze nu dus in rustig vaarwater aanlanden. Daar waar mogelijk, kan eventueel nog een kleine 

bijdrage geleverd worden, maar aantasting van nog meer groen en openbare ruimte moet nu 

gestopt worden. Kan dit gerealiseerd worden? 

Voormalige wethouder Revis heeft dit goed gezegd tijdens het overleg met de CL. De gemeente 

gaat bouwen rond stations als Holland Spoor, Centraal Station, Zuidwest Den Haag en de 

Binkhorst. De rest van de stad wordt met rust gelaten tenzij er een verbetering is en er draagvlag is 

in de buurt/ in de wijk. Dit is in het coalitieakkoord opgenomen.  

o Hoe is de samenwerking met het Westland? Kunnen we op bepaalde gebieden nog gezamenlijke 

optrekken, bijvoorbeeld qua woonvoorzieningen, huizenbouw en infrastructureel (Orberlaan-

veiligheid)? 

De wethouder overlegt elke drie weken met de wethouders financiën binnen Haaglanden over o.a. 

de coronacrisis. Men wil in gezamenlijkheid dit soort zaken bespreken met de provincie. De 

provincie houdt stedelijk toezicht. Wethouder van Asten en wethouder Balster hebben contact met 

de Westlandse wethouders over de Orberlaan. Wethouder Balster is nu bezig met huisvesting van 

de arbeidsmigranten. Er is vandaag een brief over arbeidsmigranten de deur uit gegaan richting de 

2e kamer.  

Er is nu in gezamenlijkheid overleg met Dunea en Stedin om iets aan de tariefsverhoging te doen. 

o Het Eneco ticket is mogelijk al ‘tien-keer’ uitgegeven, maar in de planning van dit bedrag ligt 

alles al vast of kan er toch nog geschoven worden; zeker door de invloed en gevolgen van de 

corona-crisis? 

Stabiliteit is hier het allerbelangrijkst. Als je belooft om geld voor milieu en duurzaamheid uit te 

geven, dan moet je dat doen. Het geld gaat grotendeels naar gebiedsontwikkelingen. Het aantal 

potjes is heel precies verdeeld en een paar potjes zijn algemeen verdeeld. 15% van dit geld gaat uit 

naar een gezonde kust. Natuurlijk moet de raad hierover discussiëren en toestemming geven.  

o In hoeverre kunnen bedragen, die vastliggen middels een afgesproken begroting toch enigszins 

verschuiven en gebruikt worden in de realisatie voor iets anders? Oorspronkelijk waarvoor het 

is bedoeld, moet worden nagevolgd, maar als iets toch meer gaat kosten, kan men als 

vakwethouder dan schuiven binnen eigen begroting?  

De begroting van de gemeente Den Haag is ong. 2.7 miljard. Grotendeels is dat bedoeld voor de 

wettelijke taken, zoals het betalen van lonen, de bijstandsuitkeringen en het uitvoeren van WMO-

taken. Elke wethouder heeft zo’n programma en binnen het programma kan hij accenten 

aanbrengen. Het budget kan binnen een programma geschoven worden en dan moet je aanpassingen 

doen in het begrotingsprogramma. Elke wethouder is erg gesteld op zijn eigen pot en die willen ze 

niet snel delen of afgeven. We discussiëren bij het gemeentebestuur over gebieden, welke prioriteit 

moeten krijgen. Het is inderdaad lastig, maar ontschotting is niet onmogelijk.  

o Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Waar kunnen we elkaar bij ondersteunen? 

De wethouder is nu bezig met de EeF in Kijkduin. Hij staat ervoor open om elkaar te ondersteunen 

bij het creëren van een prettige leefomgeving voor de Haagse burgers!  

o In 2023 is er een jubileum van het 100-jarige bestaan van de CL. Is er een mogelijkheid dat de 

gemeente financiële ondersteuning levert? 



 

 

Een goed plan krijgt altijd geld. Als jullie hiervoor goede plannen hebben, is er altijd financiële 

support. 

De CL vindt de communicatie erg belangrijk. Stadsdeelkantoor Loosduinen heeft een aantal potten, 

bijvoorbeeld voor buitenruimte -> groen-> onkruidbestrijding. We hebben als CL geen 

zeggingskracht over het inzetten van bestaande potjes. De CL heeft een bijzondere positie. Stadhuis 

zou ons iets meer ruimte kunnen geven. We doen suggesties op het groengebied, wegbeheer en op 

het sociaal gebied. Soms zit het vast in het ambtelijk kader. We willen dit blijven aankaarten. 

Daarom is de wederzijdse communicatie en elkaar informeren over zaken zo belangrijk. De 

wethouder stemt hiermee in. 

Onder dankzegging voor zijn bezoek, neemt de voorzitter afscheid van de wethouder. 

 


