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Onderwerp 

Afdoening motie: ‘Ambitieus over een einde aan armoede’ 

  

Uw raad heeft bij de bespreking van de brief van de wethouder Volkshuisvesting, Welzijn en Zuidwest 

inzake Ambitiedocument omgevingsvisie Den Haag (RIS309993) op 20 oktober 2022 de door het 

raadslid mevrouw Klokkenburg-Reedeker ingediende motie ‘Ambitieus over een einde aan armoede’ 

(RIS313537) aangenomen. Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van de motie. 

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende, dat: 

• in de omgevingsvisie een aantal Sustainable Development Goals (SDG’s) als inspiratie en 

referentie zijn opgenomen. 

 

Overwegende, dat: 

• het eerste doel van de SDG’s het uitbannen van alle vormen van armoede is; 

• de omgevingsvisie een integraal kader vormt voor gemeentelijk beleid, programma’s en 

projecten in de fysieke leefomgeving en voor regels in het Omgevingsplan; 

• armoede ook tot uiting komt in de fysieke leefomgeving van mensen, bijvoorbeeld in de 

beschikbaarheid van voorzieningen, de kwaliteit van de openbare ruimte en in de verbinding 

van kwetsbare wijken met het openbaar vervoer of het centrum; 

• de omgevingsvisie Den Haag de randvoorwaarden moet formuleren waardoor onze stad en 

haar inwoners tot bloei komen. 

 

Verzoekt het college: 

• het uitbannen van alle vormen van armoede, op te nemen als referentie en inspiratie in de 

verdere ontwikkeling van de omgevingsvisie Den Haag. 
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Het college geeft op de volgende manier antwoord op deze uitspraak van de raad: 

 

Het college onderschrijft het belang van de Sustainable Development Goals (SDG’s) bij het 

ontwikkelen van een duurzame stedelijke ontwikkeling. Het college neemt de, voor de fysieke 

leefomgeving relevante SDG’s, dan ook mee bij het opstellen van de omgevingsvisie Den Haag 2050.  

Ingrepen in de fysieke leefomgeving kunnen, naast sociaal, financieel of economisch beleid, van 

invloed zijn op het bestrijden of voorkomen van armoede. Voldoende bereikbare arbeidsplaatsen, een 

balans tussen woonfuncties en maatschappelijke voorzieningen of ov-bereikbaarheid van kwetsbare 

wijken zijn aspecten die terugkomen bij de door het college geformuleerde ambities voor de 

omgevingsvisie als ‘economisch vitaal Den Haag’ en ‘een rechtvaardig en inclusief Den Haag’. 

 

Als eerste concrete actie heeft het college daartoe in de onlangs ter inzage gelegde Nota Reikwijdte en 

Detailniveau (RIS 313413) voor de omgevingseffectrapportage, in het beoordelingskader 

‘betaalbaarheid van woningen’ toegevoegd als indicator. 

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 
 


