GEMEENTERAAD
Stuknummer: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
RIS-nummer: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Uitslag stemming: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Motie: volop benutten potentie voormalig gebouw ministerie van SZW
Indiener: Pieter Grinwis, ChristenUnie/SGP
De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 12 juli 2018, ter bespreking van de brief
van wethouder KIJO over realisatie van huisvestingsmogelijkheden voor start- en scaleups in sectoren
Security en IT/Tech in voormalig Ministerie van SZW (RIS299555)
constaterende dat:
 het college heeft besloten om huisvestingsmogelijkheden voor start- en scaleups in de sectoren
Security en IT/Tech in het voormalig gebouw van het ministerie van SZW te realiseren;
 er in het gebouw tevens 88 statushouders zijn gehuisvest en deze, en andere Haagse
statushouders, door ondernemers, maatschappelijke organisaties en creatieve initiatieven in
het gebouw worden gestimuleerd om aan de slag te gaan bij of via één van de initiatieven en zo
sneller toegang te hebben tot de arbeidsmarkt;1
 Ondernemers, maatschappelijke organisaties en creatieve initiatieven gaan hier samen met de
nieuwkomers en buurtbewoners een gemeenschap, een community, creëren, waarbij
statushouders gestimuleerd worden aan de slag te gaan bij of via 1 van de initiatieven en zo
sneller toegang te hebben tot de arbeidsmarkt.
 verreweg het grootste gedeelte van de tussen 2015 en 2017 ingestroomde statushouders nog
geen werk heeft;2
 het UWV constateert dat er een groot tekort is aan ICT-personeel op de arbeidsmarkt en
werkgevers nadrukkelijk wijst op de mogelijkheden om statushouders om te scholen en deze
vacatures te laten vervullen;3
overwegende dat:
 er in Nederland verschillende initiatieven zijn ontwikkeld om statushouders indien nodig om
te scholen en aan ICT-banen te koppelen4;
 de combinatie van Security en IT/Tech-startups enerzijds en een verzamelplaats van
(initiatieven rondom) statushouders anderzijds in één gebouw volop benut dient te worden;
verzoekt het college:
 bij de verdere uitwerking van de plannen in en rondom het voormalig gebouw van het
ministerie van SZW nadrukkelijk op zoek te gaan naar mogelijkheden om synergie te creëren
en te versterken tussen de IT-startups enerzijds en de aanwezige statushouders(initiatieven)
anderzijds,
en gaat over tot de orde van de dag.
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1

https://www.denhaag.nl/nl/inburgeren-en-naturalisatie/statushouders/huisvesting-statushouders/locatie-anna-vanhannoverstraatszw-huisvesting-statushouders.htm
2

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/6265499/1/RIS299314_Bijlage_ciebrief_Voortgangsbericht_en_monitor_statu
shouders_2017_bijlage_1
3 https://www.uwv.nl/overuwv/Images/moeilijk-vervulbare-vacatures-oplossingen-uit-de-praktijk.pdf
4 https://www.destentor.nl/zwolle/zwolse-proef-maakt-ict-ers-van-statushouders~afb7d938/, http://hackyourfuture.net/,
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