Verslag van de vergadering van de Commissie Loosduinen d.d.
21 maart 2017 in de trouwzaal van stadsdeelkantoor Loosduinen
Aanwezig dhr. P. Wijsman (voorzitter), dhr. W. van Elst (vz. ROV), dhr. H. van Gelderen
(vz.WB), dhr. H. van den Muijsenberg (Bohemen, Waldeck en Kijkduin/WB),
dhr. R. Meesters (Houtwijk), dhr. B. Bakker (Kom Loosduinen), dhr. S. Develing
(Kom Loosduinen), mw. M. van den Hoeven (Kraayenstein), mw. T. Zee
(Kraayenstein), dhr. H. de Valk (Nieuw-Waldeck), mw. N. Olvers (Notenbuurt),
dhr. W. Louwerens (Loosduinse winkelcentra), dhr. H. Benthem (stadsdeeldirecteur),
dhr. R. van den Broek (Politie Den Haag/Loosduinen), dhr. W. Bianchi (Fietsersbond)
Afwezig mw. I. Weijs (Kom Loosduinen/ROV), dhr. J. Hofker (Bohemen, Waldeck en Kijkduin), mw. L. Westerduin (Houtwijk), mw. M. van der Heijden (notuliste)
Gasten

Wethouder Karsten Klein en ??, coördinator Buurt Preventie Team Houtwijk

1. Opening, mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder welkom, in het bijzonder wethouder Karsten
Klein en dhr. Delneij en maakt melding van de voormelde afwezigen.
Vervolgens vraagt hij wethouder Klein een toelichting te geven op belangrijke ontwikkelingen in
zijn portefeuille, verantwoordelijk voor SEZH (Stedelijke economie, Zorg en Havens).
2. Gesprekspunten wethouder Klein
Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO)
- Met ingang van 2015 zijn veel elementen van de WMO overgegaan van het Rijk naar de gemeente, gepaard gaande met forse bezuinigingen, o.a. 40% op de Thuiszorg. Voor de gemeente
zijn 2015 en 2016 overgangsjaren geweest, waarbij de gemeente 45 miljoen euro extra beschikbaar heeft gesteld Hierdoor konden de bezuinigingen beperkt blijven.
- Met de ervaringen van de afgelopen 2 jaar is en rekening houdend met de kritische opmerkingen
van de Rekenkamer (6 van de 7 aanbevelingen zijn overgenomen) geldt vanaf 2017 o.a. een
nieuwe manier van indiceren, waarbij i.s.m. de zorgaanbieder voor iedere cliënt een zorgplan
wordt opgesteld.
- De vastgestelde indicatie geldt in beginsel voor 5 jaar. Aanpassingen zijn mogelijk door het
indienen van een nieuwe aanvraag. De afhandeling van eenvoudige, met name elektronische,
aanvragen gaat vaak snel.
- Afgelopen week is er in de gemeenteraad over dit onderwerp gediscussieerd en naar verwachting zal in april/mei het College komen met het beleid voor de periode 2017 t/m 2019.
Vraag: Is er controle op de zorgaanbieders, want de uitvoering is niet altijd conform de indicatie.
Antwoord: De hoofdverantwoordelijke in deze is de rijksoverheid, maar er is vanuit de gemeente
regelmatig overleg met de zorgaanbieders. Het is overigens wel mogelijk om klachten bij de gemeente te melden.
Vraag: Wat gebeurt er met het overschot van 25 miljoen euro, dat is ontstaan door onderbesteding?
Antwoord: De onderbesteding was vooral een gevolg van het disfunctioneren van het UWV en het
CAK. Het budget voor de thuiszorg is overigens wel volledig uitgegeven.
Het is niet mogelijk om de genoemde 25 miljoen euro te reserveren, maar er is voldoende geld beschikbaar om adequate zorg te leveren.
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De voorzitter overhandigt een ingekomen brief van dhr. Boesten met een vraag, of het geld dat niet
besteed is, kan worden aangewend voor een onderzoek naar de objectieve stand van de zorg?
De wethouder belooft om dhr. Boesten een antwoord te sturen
Buurthuis van de toekomst(BvdT)
BvdT’s zijn gestart in 2013 en er zijn in Den Haag momenteel ongeveer 50 BvdT’s, die in veel gevallen een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de wijken, onder meer door de organisatie van activiteiten en het ruimtelijk faciliteren voor wijkorganisaties.
Vraag: Het is bekend dat in sommige BvdT’s weinig wijkgerichte activiteiten plaatsvinden. Is er ook
controle op het functioneren van de BvdT’s en zijn er sancties?
Antwoord: De gemeente is voortdurend alert op een goed functioneren van de BvdT’s en worden er
maatregelen genomen bij niet functioneren. Uiteraard gebeurt dit pas nadat goed overleg met de
organisatie heeft plaatsgevonden en gebleken is dat er geen structurele verbetering is.
Ontwikkeling winkelgebieden
De gemeente pleegt veel inzet op veel economische gebieden, met grote aandacht voor werkgelegenheid. Van groot belang is een goede branchering, hetgeen o.a. moet blijken uit een winkelplan.
In dit verband wordt gewezen op Het Haags Retailpunt, dat zich inzet om winkelgebieden in de stad
te versterken, hen uit te dagen en in staat te stellen om verder te professionaliseren. Het Haags Retailpunt is een onafhankelijke organisatie voor (collectieve) retailers, vastgoedontwikkelaars, investeerders en andere professionals uit de ICT- en onderwijssector. Het Retailpunt zet zich in om winkelgebieden te versterken, hen uit te dagen en in staat te stellen verder te professionaliseren.
De voorzitter dankt de wethouder voor zijn toelichting en wenst hem veel succes met de uitvoering
van alle onderdelen in zijn portefeuille.
3. Vaststellen verslag 31 januari 2017
Rondvraag, 2e -: het gaat om de SV Houtwijk
Het verslag wordt verder ongewijzigd vastgesteld
4. Buurt Preventie Team (BPT) Houtwijk
Dhr. Delneij is de nieuwe coördinator van het BPT in Houtwijk. Er zijn inmiddels 22 bewoners actief in het team en hij is blij met de goede samenwerking met de ketenpartners. Hij zou het fijn vinden om (meer) overleg en samenwerking te hebben met andere BPT’s in Loosduinen.
- Op stadsdeelniveau is maandelijks overleg over o.a. woninginbraken en signalen van de BPT’s.
- Het BPT is op zoek naar financiën voor o.a. het updaten en uitbreiden van materiaal/communcatiemiddelen.
- Problemen met minder-sociale bewoners worden bekeken met o.a. de corporaties.
- Uitgekeken moet worden voor het ‘waterbed-effect’.
- Whatsapp-groepen hebben een positief effect op het veiligheidsgevoel. Vanuit de politie wordt
bekeken in hoeverre er informatie-uitwisseling kan zijn tussen het BPT en de whatsappgroepen.
5. Vaststelling Jaarverslag CL
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
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6. Nieuws uit WB/ROV vergaderingen
Welzijn en Beheer:
De heer Jan Driessen, vertegenwoordiger van ANBO Den Haag en lid van WB, heeft met een powerpoint-presentatie een overzicht gegeven van alle onderdelen van de ANBO. Van belang is ook
dat de ANBO Den Haag lid is van de deelraad WMO, dat onderdeel is van de Cliëntenraad Sociaal
Domein. De deelraad WMO kan het college adviseren ten aanzien van uitvoering van de WMO en
het aankaarten van knelpunten.

Ruimtelijke Ordening en Verkeer:
Er is gesproken over de coördinatie tussen de diverse bouwprojecten en er is een presentatie gegeven over het project Finest of Ockenburgh; het bouwproject op de voormalige tennisbanen.
Er wordt/is een bouwlogistiek boekwerk gemaakt voor de ontwikkelingen Kijkduin binnen per
kwartaal.
7. Openbaar vervoer/ fietsersbond
Dhr. Bianchi deelt mede:
- er is nog overleg gaande met wethouder De Bruijn over lijn 24;
- bij sommige haltes zijn bankjes met gaten; gevaarlijk voor kindervingertjes;
- er wordt gezocht naar een mogelijke uitbreiding van fietsstallingen; overleg met o.a. HTM.
- er is aandacht voor de problemen op de fietspaden door een toenemend gebruik door e-bikes en
de ‘bakjesfietsen’;
- er is een ster-route, van stad naar Wateringse veld;
- met provincie Zuid Holland gesproken over diverse recreatieve fietsroutes; o.a. koppel Hoek
van Holland aan Scheveningen.
- er komt mogelijk een groen-gele zone bij de winkels aan de Loosduinse Hoofdstraat;
- Loosduinen participeert ook in de ontwikkeling van het (aanpassen van) fietspad De Mient.
8. Winkelcentra/ondernemers
Dhr. Louwerens meldt dat er hard gewerkt wordt aan een rapport over de branchering in het nieuwe
winkel- en horecagebied in Kijkduin-Bad.
9.
-

Mededelingen Politie
Gemiddeld liggen de criminaliteitscijfers in Loosduinen lager dan in Den Haag.
\goede samenwerking met Bit teams.
Er is bijzondere aandacht voor de problemen door ‘babbeltrucs’.
25 maart is voor de Politie Social Saterday: met gaan dan in gesprek met wijkbewoners.
Op de achterzijde van politieauto’s is door een sticker te zien tot welk bureau de auto behoort.
Mededelingen Stadsdeel
- Oriëntatiebijeenkomst Kraayenstein.
- De Koffiekar met goed weer wordt weer opgestart?
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10. Rondvraag
Houtwijk:
- Dhr. Meester heeft aan wethouder Baldewsing een toelichting gegeven op de waarde van bewonersorganisaties.
- 29 maart is er een bewonersvergadering, o.a. over het onderwerp veiligheid.
Kraayenstein:
- Er is een inloopavond voor de revitalisering van de openbare ruimte en groenvoorziening in de
Dalen.
Voorzitter:
Regelmatig blijkt dat de Commissie Loosduinen niet of te weinig door de gemeente wordt geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen in Loosduinen.
Opgemerkt wordt dat actuele stukken iedere vrijdag zijn te vinden op de website Den Haag/RIS.
Wellicht dat het secretariaat van de CL dit als taak kan opnemen.
Dhr. Van der Helm, voorzitter van de raadscommissie Ruimte, adviseert om een brief aan het presidium van de gemeenteraad te sturen met het verzoek om meer inzicht te krijgen in de voor Loosduinen van belang zijnde stukken. Wellicht is het ook mogelijk om opgenomen te worden in de
digitale postmap.
11. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering met dankzegging voor de geleverde inbreng.
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