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Afdoening motie ‘Behoud City Mondial’  

 

In de gemeenteraadsvergadering van 5 november 2015 is bij de bespreking van de 

Programmabegroting 2016-2019 de motie 53 “Behoud City Mondial” ingediend. Deze luidt als volgt: 

 

Constaterende dat: 

 City Mondial (CM) vanaf 1999 een belangrijke functie vervult om etnisch ondernemerschap in 

Chinatown, Avenue Culinaire, Schilderswijk, Transvaal en de Haagse Markt te bevorderen; 

 City Mondial op verzoek van de gemeente Den Haag vanaf 2012 zich heeft ingezet voor de 

bevordering van de samenwerking op wijkniveau, het faciliteren van een effectieve 

wijkcommunicatie (met groot bereik) en het versterken van de toeristische activiteiten in de stad; 

 

Van mening dat: 

 City Mondial van cruciale betekenis is geweest bij het vertolken van een positief geluid in moeilijke 

tijden voor wijken in stadsdeel Centrum; 

 City Mondial proactief op zoek gaat naar ondernemers en investeerders die constructief willen 

samenwerken met City Mondial; 

 City Mondial onlangs van de gemeente heeft vernomen dat vanaf 2016 (een deel van) de 

financiering stopt waardoor de activiteiten van City Mondial onder druk komen te staan; 

 

Verzoekt het college:  

 financieel te borgen dat de huidige inzet van City Mondial gecontinueerd kan worden in 2016; 

 uiterlijk in het derde kwartaal van 2016 een evaluatie aan de raad te doen toekomen over de inzet 

van City Mondial met een doorkijk naar de jaren daarna, 

 

Deze motie is aangenomen door de gemeenteraad. Hierbij informeert het college de raad over de 

afdoening van de motie. 

 

Op 2 maart 2016 heeft de voorzitter van Stichting City Mondial in een brief gemeld dat het bestuur, na 

veelvuldig overleg met de gemeente, heeft besloten om gebruik te maken van het aanbod om een 

gemeentelijke bijdrage te ontvangen van € 157.000,00 uit het programmabudget voor de Wijkaanpak 

Nieuwe Stijl. Voorwaarde voor het verstrekken van de subsidie is dat het plan met begroting 2016 past 

binnen de doelstelling en kaders van de Wijkaanpak Nieuwe Stijl Opwaartse Kracht!  
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Uiterlijk het derde kwartaal van 2016 ontvangt de raad een evaluatie waarin op basis van de gegevens 

een doorkijkje naar de jaren daarna wordt gegeven.  

 

Het college stelt de raad voor om de motie als afgedaan te beschouwen. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,  de burgemeester, 

 

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen 


