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Onderwerp 
Afdoening motie O/2 (RIS 300268) ‘Volop benutten potentie voormalig 
gebouw ministerie van SZW’ 

  

Uw raad heeft tijdens de bespreking van de realisatie van huisvesting voor start- en scaleups in het 
voormalig ministerie SZW (RIS299555) op 12 juli 2018 de door de raadsleden de heer Grinwis, de heer 
De Vuyst en mevrouw Oudshoorn ingediende motie ‘volop benutten potentie voormalig gebouw 
ministerie van SZW’ (RIS300268) aangenomen.  
 
De motie luidt als volgt:  
 
overwegende dat: 
− er in Nederland verschillende initiatieven zijn ontwikkeld om statushouders indien nodig om te 

scholen en aan ICT-banen te koppelen; 
− 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, 

 
Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van deze motie.  
 
Sinds de bespreking van het collegebesluit zijn eerst de huuronderhandelingen tussen de gemeente en 
de gebouweigenaar afgerond. De   benodigde voorbereidingen zijn uitgewerkt voor de fysieke realisatie 
van de huisvestingsmogelijkheden voor start- en scale-ups in dit gebouw. De oplevering staat gepland 
voor april 2019. Op dit moment wonen er al studenten en statushouders in het voormalig ministerie. 
Ook wordt op dit moment gesproken met meerdere potentiële huurders.  
 
Er zijn meerdere Nederlandse initiatieven geïdentificeerd die bewezen succesvol zijn in het omscholen 
van statushouders voor IT-banen. Het gaat daarbij onder andere om het opdoen van digitale 
vaardigheden. We bekijken of deze   initiatieven in het voormalig ministerie SZW activiteiten kunnen 
ontplooien of dat vergelijkbare activiteiten kunnen worden aangeboden.  
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Het is belangrijk om rekening te houden met de specifieke achtergrond van de statushouders in  
Den Haag en de benodigde verbinding met de IT-startups. De beoogde startdatum voor dergelijke 
activiteiten is 1 juni 2019. 
 
Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan.  
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
Peter Hennephof Pauline Krikke 
 
 


