
0
3

0
 

 

 

Gemeente Den Haag Postbus 12600 T 14070 

Spui 70 2500 DJ Den Haag www.denhaag.nl 

Den Haag   

 

 
Typ tekstTyp 

tekstTyp tekst   

  

  

 

Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag 

 
Aan: de Gemeenteraad 

 Ons kenmerk 

rm-BSW/2017.80  

RIS289229 

Contactpersoon 

J. van Loon 

Dienst 

Sociale Zaken en 

Werkgelegenheidsprojecten 

Afdeling 

Beleid 

Telefoonnummer 

14070 

E-mailadres 

jiskevanloon@denhaag.nl 

 
 

 
Datum 

30 mei 2017 

 

Onderwerp 

afdoening motie fietsles vluchtelingen 

  

 

In de gemeenteraadsvergadering van 26 november 2015 hebben de gemeenteraadsleden de heren 

Grinwis, Kapteijns, Snellink en mevrouw Teunissen bij de bespreking van het Meerjarenprogramma 

Fiets 2015-2018, tevens afdoening motie 60 Eind aan de fietschaos, motie fietsles vluchtelingen 

ingediend over het aanbieden van fietslessen aan vluchtelingen in Den Haag. Hierbij informeert het 

college de raad over de afdoening van de hieronder geformuleerde  motie. 

 

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 26 november 2015, ter bespreking van het 

Voorstel van het college inzake Meerjarenprogramma Fiets 2015-2018, tevens afdoening motie 60 

Eind aan de fietschaos (rv 141; RIS 286333); 

 

constaterende,  

dat het college tot en met december 2016 de ambitie heeft circa 2.450 statushouders te huisvesten; 

 

overwegende,  

dat fietsen de zelfredzaamheid en zelfstandigheid vergroot, duurzaam en goed voor de gezondheid is; 

van mening,  

dat leren fietsen iets typisch Hollands is wat hoort bij de inburgering in ons land en onze stad; 

overwegende, 

dat Haaglanden over een fietsdepot beschikt, waarvan Biesieklette reeds fietsen afneemt om geschikt 

te maken voor gebruik; 

overwegende,  

dat door Veilig Verkeer Nederland (VVN) her en der fietslessen worden gegeven aan vluchtelingen en 

zij voornemens zijn deze fietslessen structureel te gaan aanbieden en dat ook Vluchtelingenwerk 

Nederland in samenwerking met vrijwilligers, ondernemers en/of andere maatschappelijke 

organisaties fietslessen aanbiedt aan vluchtelingen 
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verzoekt het college  

te bevorderen dat zo veel mogelijk in Den Haag te huisvesten vluchtelingen fietslessen krijgen 

aangeboden en daartoe afspraken te maken met maatschappelijke organisaties die deze lessen 

kunnen aanbieden; 

verzoekt het college  

voorts te bevorderen dat fietsen, die vanuit Den Haag zijn afgevoerd naar het fietsdepot 

Haaglanden, beschikbaar worden gesteld voor vluchtelingen ten behoeve van dagbesteding 

(opknappen) en fietslessen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Het college beantwoordt op de hierna volgende wijze deze uitspraak van de raad: 

 

in het eerste kwartaal van 2017 heeft een pilot plaatsgevonden op twee groepslocaties, namelijk de 

Scheveningseweg en de Pompstationsweg, waarbij 20 statushouders fietslessen gevolgd hebben. Deze 

aanpak wordt momenteel uitgerold naar alle groepslocaties waar statushouders gevestigd zijn. Ook 

statushouders die niet gehuisvest zijn in één van de groepslocaties, zullen deel kunnen nemen aan deze 

lessen. De lessen worden verzorgd vanuit het project Actief in de Buurt, waarin Welzijn en 

Vluchtelingenwerk samenwerken. 

 

Voor statushouders met een uitkering die een traject volgen en, om aan dit traject deel te kunnen 

nemen, een fiets nodig hebben, is er een regeling waarmee zij aanspraak kunnen maken op een fiets. 

Binnen deze regeling werkt de gemeente samen met Stichting de Inzet en Biesieklette. Ook 

samenwerking met het fietsdepot is onderzocht, maar bleek minder gunstig te zijn met oog op de prijs-

kwaliteit verhouding van de fietsen die geboden worden. Naast bovengenoemde fietsregeling voor 

statushouders met een bijstandsuitkering, organiseert Stichting Mijn Wijk op verzoek van de gemeente 

inzamelingsacties,  waarmee onder andere fietsen voor statushouders ingezameld en verstrekt worden. 

Ook via deze weg is er voor statushouders dus een mogelijkheid om aan een fiets te komen.   

 

Wij stellen u voor de motie hiermee als afgedaan te beschouwen. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Annet Bertram Pauline Krikke 

 

 


