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Onderwerp 

Afdoening Motie Toekomst voor City Mondial (RIS298687) 

  

Uw raad heeft  bij de bespreking van Stichting City Mondial (298223) op 14 december 2017 de door het 

raadslid de heer Grinwis ingediende motie Toekomst voor City Mondial (298687) aangenomen.  

 

De motie luidt als volgt: 

constaterende dat: 

-  het college in de brief betreffende Stichting City Mondial (RIS298223) van 31 oktober 2017 

stelt dat vanaf 1 januari 2018 de subsidie wordt beëindigd en dat volgens het college een 

grondslag voor structurele financiering ontbreekt; 

- de evaluatie (RIS298223), waarbij per motie om was verzocht  (RIS288177), ten doel had de 

gemeenteraad in staat te stellen ‘ de resultaten mee te laten wegen bij de start van de      nieuwe 

collegeperiode’ (RIS  294628); 

-  In de evaluatie vrijwilligers , organisaties en gemeentelijke medewerkers positief sprel<en over 

het werk van City Mondial en de toegevoegde waarde van deze stichting voor met name      de  

Schilderswijk  en Transvaal; 

- dat City Mondial staat voor stimulering van de lokale economie, realisatie van een effectieve 

wijkcommunicatie en het bevorderen van toerisme; 

Overwegende dat: 

-  met het stopzetten van de subsidie, nog voordat een nieuw college en de gemeenteraad een 

weging hebben kunnen maken, de continuïteit van het werk van City Mondial in het geding is 

en er geen zicht is op derden die het werk van City Mondial over kunnen nemen; 

verzoekt het college: 

-  financieel te borgen dat de huidige inzet van City Mondial ten minste wordt gecontinueerd 

tot en met de zomer van 2018 en bij voorkeur het gehele jaar, en daartoe dekking te vinden in 

de bijvoorbeeld voor City Mondial relevante programma's. 
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Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van de motie. 

 

Het college heeft gezocht naar mogelijkheden om dekking te vinden binnen de voor City Mondial 

relevante programma’s. Helaas ziet het college geen mogelijkheid om voor financiering aan te sluiten bij 

andere programma’s. Dat dit een moeilijke opgave zou worden, kon worden opgemaakt uit de conclusies 

die in het door de raad gevraagde onafhankelijke onderzoek (RIS298223) zijn verwoord. Daarin staat:  

 ‘Er is momenteel geen ander programma of dienst binnen de gemeente Den Haag waar City Mondial wel 

bij kan aansluiten als het gaat om het verkrijgen van structurele subsidie; hier is in de huidige 

beleidstendens ook geen grondslag voor. Wel is er incidenteel ruimte voor projectsubsidie indien de 

aanvraag aan de criteria voldoet.’ 

 

Over de rol van City Mondial concludeert het evaluatierapport: ‘De rol van CM is de afgelopen jaren 

verschoven van het bevorderen van de economie en het toerisme in de wijk naar het bevorderen van de 

communicatie in de wijk en tussen de wijk en haar omgeving, waaronder de gemeente. Hierbij stelt City 

Mondial zich op als het communicatiebureau van de wijk’. De expertise van City Mondial beperkt zich 

hierbij  tot de Schilderswijk en Transvaal. Het aan City Mondial verstrekte subsidiebedrag staat echter in 

geen verhouding tot wat er in andere wijken beschikbaar is voor wijkcommunicatie. 

 

Zowel in de subsidiebeschikking 2016 als in de subsidiebeschikking 2017 is City Mondial gewezen op het 

aflopen van de subsidie op 1 januari 2018. In de afdoening van de motie ‘Behoud City Mondial’ op 30 juli 

2016 is eveneens aangegeven dat financiering uit het Programma Wijkaanpak tijdelijk van aard is, gelet 

op het incidentele karakter ervan (RIS294628). Zoals in deze raadsvergadering reeds is toegelicht, zijn de 

middelen voor het programma Wijkaanpak 2014-2018 ‘Opwaartse Kracht!’, van waaruit in afgelopen 

jaren subsidies waren verstrekt aan City Mondial, reeds bestemd. Er is daarmee geen ruimte om City 

Mondial opnieuw te beschikken. Daarbij komt, dat de doelstelling zoals City Mondial deze ziet, niet breed 

genoeg is om aan te sluiten bij het ‘Programma Wijkaanpak Nieuwe Stijl Opwaartse Kracht!’  

 

Om alsnog uitvoering te geven aan deze motie, zijn de mogelijkheden verkend binnen het college. Helaas 

is het niet mogelijk gebleken om aansluiting te vinden bij andere programma’s om de huidige inzet van 

City Mondial tijdelijk te continueren. Het is daarom noodzakelijk om u te melden dat er geen uitvoering 

kan worden gegeven aan de aangenomen motie ‘toekomst voor City Mondial’.  

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Peter Hennephof Pauline Krikke 

 


