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De raad van de gemeente Den Haag, i n vergadering bijeen op 20 februari 2020, ter bespreking van 
Voorstel van het college inzake Programmabegroting 2020-2023 (RIS304372), 

Besluit om: 
• Het programma 13, activiteit Toezicht en Handhaving (nummer 083.0.09) Haagse 

Pandbrigade, te verhogen met €350.000,-
• De Ruimtelijk Economische Investeringsstrategie (REIS), onderdeel Technology park 

Ypenburg, te verlagen met €350.000,-. 

Toelichting: 
Met dit amendement worden middelen overgeheveld van de Ruimtelijk Economische 
Investeringsstrategie (REIS) naar de Haagse Pandbrigade. Hiermee wordt geregeld dat er per heden 
geld beschikbaar is om de Haagse Pandbrigade uit te breiden. I n de begroting staat dat de Pandbrigade 
budgetneutraal uitgebreid gaat worden. Een plan hiervoor ontbreekt nog. De Pandbrigade speelt, zeker 
in onze groeiende stad en in deze t i jd van woningnood, een cruciale rol i n het aanpakken van 
ondermijning, overbewoning en huisjesmelkers. De pandbrigade is daarmee van levensbelang voor de 
leefbaarheid van Den Haag. 

Het voorstel in de begroting is om de Pandbrigade budgetneutraal ui t te breiden en deze uitbreiding te 
financieren uit hogere boeteopbrengsten. Maar ook hier gaat de kost voor de baat uit en dus is het 
nodig tenminste eenmalig geld uit te trekken om te kunnen beginnen met structurele uitbreiding. 
Immers, de uitbreiding moet zo snel mogelijk i n gang worden gezet. Deze investering kan worden 
bekostigd door gebruik te maken van de REIS-middelen. Deze middelen worden ingezet voor 
investeringen van ruimtelijke en/of economische aard die nodig zijn, omdat onze stad groeit. De 
noodzaak tot uitbreiding van de Haagse Pandbrigade hangt onmiskenbaar samen met de groei van 
Den Haag. De €0,35 m i n die wordt overgeheveld van de middelen voor het bedrijventerrein 
Technologypark Ypenburg, kan worden aangevuld vanuit geld dat beschikbaar is vanuit de 
begrotingsactiviteit "Huisvesting werkmilieus (Kenniseconomie)". 
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