Halfjaarrapportage Economic Board The Hague
Periode: 1 januari 2022 – 15 juli 2022
Den Haag, 15 augustus 2022
Korte toelichting
Economic Board The Hague is een onafhankelijke denktank en aanjager voor de economie van
Den Haag. De board kiest voor een geografische focus: de brede welvaart van de stad Den Haag
en haar inwoners staat centraal in alles wat we doen. De kracht van onze board zit hem in de
verbinding met de stad. Naast de stadsfocus werken we aan samenwerking op regionaal niveau.
Echter kijken we bij regionale samenwerking altijd naar het belang van Den Haag en dat belang
zetten we voorop.
De board werkt hieraan vanuit 3 rollen:
1. Adviseren over economisch beleid
2. Ambassadeur van Den Haag als innovatieve en ondernemende stad
3. Aanjagen en initiëren van economische projecten
Deze rapportage is als volgt opgebouwd: reflectie op het eerste half jaar, organisatie van de
Economic Board, voortgang wat betreft de werkzaamheden (gestructureerd volgens de drie
bovenstaande rollen) en tot slot de financiële stand van zaken.
Reflectie op de eerste zes maanden
In het eerste halfjaar van 2022 hebben we nog steeds te maken gehad met het coronavirus en
bijkomende coronamaatregelen. Halverwege het eerste kwartaal zijn langzaamaan de
maatregelen versoepeld en werd het weer mogelijk om fysiek bijeen te komen. Ondanks dat heeft
de coronasituatie opnieuw een stempel gedrukt op de werkzaamheden van de board.
Organisatie Economic Board The Hague
Samenstelling board
Sinds 2021 is Harry Wientjens voorzitter van de Economic Board. Leonard Kok is vertrokken als
boardlid en op voordracht van de selectiecommissie is Gijsbert van Herk is toegetreden tot de
board. Het aantal leden van de board op 15 augustus 2022 komt daarmee op 10 (inclusief
voorzitter).
Afronding subsidiejaar 2021
De verantwoording van de opdracht en de jaarrekening 2021 zijn ingediend. De jaarrekening is
opgesteld samen met de accountant en onderbouwd met het bestuursverslag 2021. Conform de
deadline zijn op 9 juni 2021 de stukken ingediend.
Invulling uitvoeringsorganisatie
De uitvoeringsorganisatie is sinds 1 oktober 2019 volledig ondergebracht bij The Hague & Partners
(TH&P). Het primaire aanspreekpunt binnen TH&P is Guy van Eijkeren. Hij draagt de
verantwoordelijkheid voor het projectmanagement, de ondersteuning van de board(leden), het

secretariaat en de aansturing van ingehuurde partijen (voor financiële administratie,
projectleiding, onderzoek en dergelijke).
Doordat in 2022 nog gebruik gemaakt mocht worden van een transportsubsidie uit 2021, kon de
board verder gaan met de huidige uitvoeringsorganisatie, zij het in een iets afgeslankte vorm.
Voortgang rol 1: adviseren over economisch beleid
De board dient als klankboard en spiegel voor de gemeente Den Haag en andere stakeholders
waar het gaat om economisch beleid. De board geeft daarin gevraagd en ongevraagd advies.
We zetten in op het creëren van een tweede schil van connecties om ons heen, die we, indien nodig
en per onderwerp, kunnen inzetten voor advies. We doen daarin een nadrukkelijk beroep op onze
boardleden, gezien de beperkte capaciteit van de voorzitter en de uitvoeringsorganisatie. Op basis
van eigen kennis, kunde en passie zijn alle boardleden gekoppeld aan een paar thema’s en worden
zij gevraagd om hun netwerk op deze thema’s te onderhouden of indien noodzakelijk uit te
breiden. Door per thema zo’n 4-5 aanvullende connecties te creëren, vergroten we het netwerk
van de board in één klap van 10 naar 50 partijen. En daarmee creëren we een duidelijke
meerwaarde en brengen we onze bredere inzet nadrukkelijker in de praktijk. De board is
betrokken geweest bij onderstaande uiteenlopende vraagstukken:
-

Corona herstelplan
Binnenstadsplan 2030
Omgevingsvisie
Lange termijn Cultuurvisie 2022-2032
Toekomstvisie Scheveningen 2040
Platform Stad – Ruimte voor werk, Technologypark Ypenburg en aanpak Zuid West
Ondernemersberaad Zuid West
Connect – Aanpak verborgen talent in de wijken

Voortgang rol 2: ambassadeur van Den Haag als innovatieve en ondernemende stad
De boardleden zijn ambassadeur van Den Haag en zetten zich in voor de Haagse economie in de
stad en daarbuiten. De voorzitter en de andere boardleden zijn in de eerste helft van 2022 actief
geweest tijdens diverse netwerkmomenten of oploopjes. Een aantal hiervan worden onderstaand
uitgelicht.
MKB Deal Internationalisering
Den Haag heeft van het ministerie van EZK een MKB Deal gegund gekregen waarmee Haagse
MKB’ers ondersteuning geboden wordt bij uitbreidingsplannen naar het buitenland. De board
ondersteunt deze deal met haar netwerk en kennis en is lid van de partnerraad.
Warmte Coalitie
De Board is onderdeel van de Haagse warmte coalitie en heeft een gezamenlijke oproep gedaan
aan de gemeenteraad, deze is te vinden op de website www.haagsewarmtecoalitie.nu. Daarbij zet
de board zich in door andere partijen aan te jagen om deel te nemen.
Hollandse Duinen
Het Nationaal Park Hollandse Duinen is het gebied tussen Hillegom en Hoek van Holland. De
board draagt bij aan de ontwikkeling van kennis om het gebied te ver economiseren d.m.v. een
investeringsprogramma en de groei van het netwerk.
Human Capital Agenda
Kennisuitwisseling met de Econmic Board Zuid Holland ten behoeve van de human capital agenda en
regionale samenwerking. De board vervult hierbij ook de rol van aanjager bij de Haagse koepels.
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Gemeenteraadsverkiezingen
Analyse van de verschillende partijprogramma’s in samenwerking met leden van het BOEZ. Daarbij
in kaart gebracht in hoeverre de gezamenlijke standpunten vanuit de opgestelde manifesten zijn
opgenomen. Dit ten behoeve van het naderende coalitie akkoord en toekomstige keuzes op
economisch gebied.
Maakindustrie
Dit is een speerpunt vanuit de board en daarom actief bijgedragen aan de gesprekken met
kwartiermaker ‘Ambachtelijke Maak’ daarnaast heeft de board een vacature voor een boardlid op dit
domein.

Den Haag Zuidwest
Den Haag Zuidwest is een onderwerp dat leeft bij binnen de Economic Board The Hague. In het
afgelopen half jaar kwam het onderwerp in verschillende vraagstukken meerdere keren op tafel.
De board maakt zich hard voor Den Haag Zuid West en zet zich in voor een betere (economische)
situatie.
Woningbouw regio Haaglanden
Spreken tijdens congres woningbouw regio Haaglanden.
Ministerie Economische zaken en klimaat
Onderhouden van relatie en kennisuitwisseling. Onder meer ten behoeve van de Policy campus Den
Haag. Hierover gesprekken gevoerd en aandacht gevraagd voor de ontwikkeling vanuit provincie Zuid
Holland.
Gesprekken burgemeesters buurtgemeentes
Bijdrage aan samenstelling ronde tafels ten behoeve van Rabobank rapport ‘Sterkere verbindingen in
regio Haaglanden’. N.a.v. rapport gesprekken met burgemeesters van buurtgemeentes gevoerd om de
samenwerking en verbinding in de regio te versterken.

Taskforce Corona
In maart 2020 is de taskforce Corona opgericht, bestaande uit gemeente Den Haag, MKB Den Haag,
VNO-NCW, KHN, Stichting Bedrijventerreinen Haaglanden en de Economic Board The Hague. De
taskforce kwam bij elkaar om het net op te halen rondom de situatie met betrekking tot Corona.
De taskforce fungeerde als ogen van de stad en stelde zich op als klankbord voor de gemeente.
Bestuurlijk Overleg Economische Zaken
Economic Board The Hague fungeert als voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Economische
Zaken. Tevens heeft de board de secretariaatsfunctie voor het BOEZ. In februari, april en juli
hebben BOEZ vergaderingen plaatsgevonden.
Voortgang rol 3: initiator en aanjager van economische projecten
Voorheen hadden we een sterke focus op onze projectenrol. Hedendaags is de aandacht meer gericht
op de advies en ambassadeursrol. Als board kijken we er nog steeds naar om kansrijke projecten te
initiëren, combineren of te accelereren. Onderstaand een overzicht van de actuele projecten waar de
board zich voor inzet:

The Hague Inspired
Op vrijdag 11 maart 2022 organiseerde de Economic Board The Hague het inspiratie- en
netwerkevenement: The Hague Inspired in World Forum The Hague. Na een periode zonder grote
bijeenkomsten was dit hét evenement voor Haagse werkgevers en werknemers om weer samen te
komen. Met 300 bezoekers, de aanwezige wethouders en burgemeester was dit een succesvolle
eerste editie.
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The Hague Connected
Deze samenwerking is ontstaan vanuit het eerder georganiseerde Captainsdinner en is er nu een
intensief verbond met de grote werkgevers uit de stad (ANWB, Aegon, Shell, Siemens, PostNL, NN
en T-mobile). De gemeenschappelijke deler is dat de bedrijven zich gezamenlijk en individueel
inzetten voor het thema mobiliteit. Dit ten behoeve van het onderlinge netwerk en
vestigingsklimaat van de stad. Er wordt op verschillende aspecten gefocust; lobby, fysieke
projecten (mobiele hubs) en PR dit alles voor een schoner en bereikbaarder Den Haag.
Onderzoek project IT campus Den Haag
Het tekort aan IT en technisch geschoold personeel is ook in Den Haag een groot probleem. Samen
met de gemeente Den Haag, de Haagse onderwijsinstellingen en vertegenwoordigers van het
bedrijfsleven wordt er onderzocht of en op welke manier op dit onderwerp actie kan worden
ondernomen. Er zijn bezoeken gebracht aan de IT campus Rotterdam en de IT campus Zoetermeer.
Met de kerngroep wordt er gewerkt aan een projectplan en volgende stappen.
Financiële stand van zaken
In onderstaand overzicht de stand van zaken ten aanzien van de begroting en de realisatie van de
board op 22 juni. Hierbij moet in ogenschouw worden genomen dat de factuur voor het eerste deel
van de lasten van de uitvoeringsorganisatie á € 50.000,- inmiddels per 8 augustus 2022 zijn
ontvangen en worden verwerkt door de accountant. Gezien de board geen BTW-plicht heeft zijn
alle lasten die zijn opgenomen in onderstaand overzicht inclusief BTW.

Hoogachtend, namens het stichting bestuur en de gehele Economic Board The Hague,

----------------------------------------------Dhr. Harry Wientjens – Voorzitter EBTH
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