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1. Opening  

De voorzitter van het presidium, Marnix Norder, heet iedereen welkom. Politiek leeft, zeker zo 

rond Prinsjesdag, dat kun je wel zien aan de grote opkomst.   

De opzet van de middag ziet er als volgt uit: allereerst spreekt Diederik Samsom, de politiek 

leider, vervolgens gaat Jeroen Dijsselbloem, minister van Financiën,  de discussie aan met de zaal. 

De moties die over Prinsjesdag gaan bespreken we dan aansluitend. Na de deelsessies komen we 

weer terug en bespreken dan plenair de overige moties. 

Er is een motie van de orde (motie 15 in het uitgedeelde setje), ingediend door de afdeling Den 

Haag en gesteund door de afdeling Ridderkerk.  De indiener bepleit om alle moties samen in één 

blok te behandelen, zodoende zal er voldoende tijd voor moeten worden vrijgehouden. Het 

presidium zou willen pleiten voor het vasthouden van de agenda: de moties die betrekking 

hebben op Prinsjesdag meteen  in aanwezigheid van Jeroen Dijsselbloem te behandelen en na de 

deelsessies de overige. Er is voldoende tijd om alle moties, gelukkig zijn het er dit keer maar 15, 

te behandelen. 

Er wordt gestemd: de motie wordt afgewezen. 

De voorzitter concludeert hierop dat de agenda in stand blijft. 

2. Toespraak Diederik Samsom 

Ook Diederik Samsom heet iedereen welkom in de volgens Hans Spekman mooiste stad van 

Nederland.  “Het is inmiddels een soort traditie om direct voor of na Prinsjesdag een Politieke 

Ledenraad te organiseren. Fijn dat jullie met zovelen zijn. Zo dadelijk gaan we met elkaar in 

gesprek in de deelsessies, dat houdt ons scherp en de uitkomsten ervan helpen ons bij het werk 

in de Kamer. “   

Hieronder een beknopte weergave van zaken die Diederik verder aan de orde stelde:   

Dit jaar is er een begroting waar wat lucht in zit. Zo heel langzaamaan klimt Nederland  uit de 

diepe kuil van de recessie. Drie jaar geleden zaten we op de bodem van de recessie, steeg de 

werkloosheid tot grote hoogte, zat de woningmarkt op slot, stonden heel veel hypotheken onder 

water, de arbeidsmarkt zal vast.  Na de verkiezingen heeft de partij samen met de VVD een 

kabinet gevormd. We wisten van tevoren dat het niet eenvoudig zou zijn, dat er heel lastige 

besluiten genomen dienden te worden, dat het een kwestie van geven en nemen zou zijn op tal 

van dossiers.  En het heeft af en toe erg pijn gekost, maar we krabbelen nu uit het diepe dal. We 

zijn er nog niet, dus er wacht ons nog best een moeilijke weg samen met de VVD: we hadden een 

opdracht en we willen samen die klus waarmaken. En zonder onze ‘supertechnocraat’ hadden 

we nu niet zo’n begroting!!  

Diederik stelt verder dat we met elkaar op weg zijn naar die stip op de horizon, links van het 

midden. De opdracht voor de komende anderhalf jaar is te zorgen dat iedereen gaat merken dat 

het beter gaat. De verlaging van de lasten op arbeid komend jaar is daarbij belangrijk. De 

werkloosheid zal daardoor minder  worden met minder flex en slecht werk, de PvdA gaat voor 

goed en beter werk.  We gaan ‘de polder’ van samen afspraken maken weer herstellen, dat doen 

we met de FNV en  met Lodewijk Asscher.  Hetzelfde geldt voor de zorg: we moeten denken en 

doen met en voor de mensen, samen met hen aan de keukentafel, in de wijken en niet vanuit de 

grote  bureaucratieën. De eerste stappen zijn gezet , er is weer betere wijkverpleging, weg met 

de indicatieorganen, meer echte zorg, en dat betekent soms ook minder huishoudelijke hulp. Kijk 

wat mensen zelf kunnen organiseren. Het gaat gelukkig de goede kant op, maar het gaat 

langzaam. Duurzame economie: er ligt een energieakkoord, maar het kan beter. We moeten 

investeren in en zoeken naar andere, meer duurzame bronnen.  De stromen vluchtelingen die 

door Europa trekken baren Diederik grote zorgen.  Op anderhalf uur vliegen hiervandaan 

verdrinken honderden mensen op zee omdat ze in wrakke bootjes hun land in oorlog 

ontvluchten,  vele anderen worden in de velden of de stations opgejaagd.  De discussie over de 



vluchtelingencrisis leidt tot polarisatie in Europa. Maar, zo stelt Diederik: we zijn toch allemaal 

mensen met een hoofd en een hart. Dus moet de PvdA er voor zorgen  dat de Europese leiders 

met  een structurele oplossing komt met rechtvaardigheid en barmhartigheid. Het is nu een 

cruciaal moment: die oplossing moet er komen! Er moeten goede afspraken gemaakt worden 

over de registratie en de opvang van de mensen , over aantallen en over wie mag blijven en wie 

niet. De tekorten aan voedsel en dergelijke in de vluchtelingenkampen in de regio moeten per 

direct opgelost worden en Nederland moet daarbij voorop lopen wat de PvdA betreft.  Veel 

gemeenten, veel van onze lokale bestuurders,  doen al van alles aan noodopvang, dat is 

solidariteit, waarbij we niet wegkijken en ons niet bang laten maken, maar wel rekening houden 

met de gevoelens van de lokale bewoners. Maar in deze tijden dient de menselijkheid en 

solidariteit voorop te staan.  Dit zijn slechts enkele opdrachten waar Nederland voor staat. Het  

doel is duidelijk: een samenleving waarin mensen opkomen voor elkaar, met goede zorg en waar 

voldoende werk is. Dat is het doel en de opdracht van de PvdA. En daar staat hij voor! 

Voor de volledige speech zie http://youtu.be/Uq_lqi02DfY 

 

3. Prinsjesdag 

Presidiumlid Jaap van der Ploeg kondigt het volgende onderdeel aan waarbij Jeroen Dijsselbloem 

een aftrap geeft over de begroting, gevolgd door een discussie met de zaal. Jeroen Dijsselbloem 

begint te vertellen dat tot 1906 de Minister van Financiën de hele begroting voorlas. Zo saai is 

het gelukkig tegenwoordig niet meer. Tegenwoordig is er de Miljoenennota. En die 

Miljoenennota bevat goed nieuws. Voorzichtig komen we uit de economische crisis. De 

huizenmarkt en arbeidsmarkt trekken langzaam weer aan. Daarmee is het geen feestbegroting. 

Door de aantrekkende economie staan ook de overheidsfinanciën er steeds gezonder voor. Maar 

het blijft passen en meten. En wel op een manier die de PvdA kan verdedigen: 

• Er is meer geld uitgetrokken voor het asielvraagstuk, omdat we vinden dat we de plicht 

hebben om de vluchtelingen op te vangen. Die solidariteit  zullen we met elkaar op moeten 

brengen, we moeten die mensen opvangen en ook geld vrijmaken voor de opvang op langere 

termijn: scholing en zorg voor hen en hun kinderen. Dus alle departementen zullen daar 

rekening mee moeten houden.  

• Het gasprobleem in Groningen is te lang verwaarloosd. De gaskraan is flink dicht gedraaid, 

dat kost ook veel geld. Later dit jaar zal het kabinet een besluit nemen over de toekomst van 

de gaswinning.  

• Er is een loonakkoord gesloten: de publieke sector heeft jarenlang op de 0-lijn gestaan, dat 

wordt verbeterd.  

• Daarnaast wordt een langgekoesterde wens die ook in Van Waarde zat gerealiseerd. Het gaat 

dan om de relatie tussen arbeid en zorg: er wordt 250 miljoen ingezet voor peuteropvang, de 

kinderopvangtoeslag wordt met 250 mln verhoogd én het vaderschapsverlof wordt 

uitgebreid naar 5 dagen.  

• Er is veel geld uitgetrokken voor de zorg. Ook hier gaat het om de kwaliteit van leven. 

Mensen blijven langer thuis wonen, dat willen we graag. Maar als zij dan uiteindelijk in een 

verpleeghuis terecht komen hebben de mensen soms extra aandacht en tijd nodig, daar 

wordt nu meer op ingezet. Dat was ook een prioriteit van de Tweede Kamerfractie.  

• Dé grote belastingherziening is er niet gekomen, daarvoor bleek onvoldoende draagvlak. Wel 

worden de arbeidslasten verlaagd met 5 miljard euro. Deze 5 miljard wordt gericht ingezet 

om mensen aan het werk te krijgen en aan het werk te houden; juist mensen aan de 

onderkant profiteren. Er gaat ook geld naar werkgevers, namelijk naar die werkgevers die 

voor banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt zorgen. 

• Het stelsel in box 3 wordt rechtvaardiger en houdt rekening met de rente die reëel is, zodat 

mensen met gewone spaarrekeningen minder belast worden. De echt vermogende mensen 

gaan meer belasting betalen.  



• De koopkracht van ouderen en uitkeringsgerechtigden zal verbeterd worden door een 

verhoging van de zorgtoeslag en de ouderenkortingen.  

  

Vragen vanuit de zaal: 

• Wat doet het kabinet aan armoedebeleid, er zijn inmiddels in bijna elke stad/dorp 

voedselbanken?  

• Waardering voor de inbreng van het kabinet en de fractie. De zorg is gedecentraliseerd naar 

de gemeenten, met de bedoeling dat er meer maatwerk geleverd zou worden. Maar de 

gemeenten tuigen nu juist weer allerlei bureaucratieën hiervoor op, dat moeten ze niet 

doen! 

• Er gaat heel veel geld naar de zorg, maar de kosten in de zorg nemen alleen maar toe. Schaf 

de marktwerking in de zorg af! De gemeenten krijgen minder geld om de jeugdzorg goed uit 

te voeren. 

• Arbeidskosten worden verlaagd, maar levert dat wel voldoende banen op? Werkenden gaan 

erop vooruit, maar het verschil tussen rijk en arm wordt alleen maar groter. Ook een 

mantelzorger die bijvoorbeeld zijn zieke familielid in huis neemt gaat er op achteruit en 

wordt gekort.  

• Asielzoekers zouden het recht moeten krijgen om te werken, dat zorgt voor snellere 

integratie en voorkomt verveling en zo. Wel moet dit zorgvuldig gebeuren, want er is al een 

tekort aan banen voor 'gewone mensen'. 

• Veel van het budget van Ontwikkelingssamenwerking wordt gebruikt om de vluchtelingen in 

Nederland op te vangen, dat is erg jammer want dan wordt het niet ingezet in de landen die 

het nodig hebben. 

• Morgen zijn er verkiezingen in Griekenland. Zal de uitkomst daarvan niet opnieuw zorgen 

voor ellende? 

  

Reactie Jeroen Dijsselbloem:   

• Met deze begroting gaan ook mensen met een uitkering en ouderen er iets op vooruit. Jetta 

Klijnsma is druk in overleg met de gemeenten om goed armoedebeleid vorm te geven, 

waarbij ook gekeken wordt om kinderen mee te laten doen met sport. De Participatiewet zal 

zorgvuldig ingevoerd moeten worden.   

• Er is veel verschil tussen gemeenten. Het doel was en is inderdaad de zorg dichter bij de 

mensen te brengen, en dat zou dus moeten leiden tot maatwerk op lokaal niveau. Dat blijft 

de gezamenlijke opdracht voor Den Haag en ook voor alle gemeenten. Han Noten is 

voorzitter van een commissie die dit scherp in de gaten houdt. 

• Met afschaffing van marktwerking in de zorg kom je er niet. Wel zullen de ziekenhuizen en 

de zorgverzekeraars meer verantwoording moeten afleggen want er gaat heel veel publiek 

geld om in de zorg. Maar goede zorg kost veel geld. Op zich gaat er voldoende geld naar de 

gemeenten voor jeugdzorg, maar ook hier is het een kwestie van een goede aanpak, door 

maatwerk zou er veel te winnen moeten zijn.  

• De verlaging van de lasten op arbeid zorgt voor banen, werkgevers zullen makkelijker 

mensen in de dienst houden en eerder mensen in dienst nemen. Juist de onderkant van de 

arbeidsmarkt zal hiervan profiteren. De VVD roept altijd dat de uitkeringen omlaag moeten, 

omdat dan mensen meer moeite zullen doen om een baan te zoeken. Wij zijn dat niet met 

hen eens. De meeste mensen zijn buitengewoon gemotiveerd om een baan te vinden, 

mensen willen graag werken.  Daarom is het goed dat de uitkeringen niet gekort worden, 

sterker nog dat de toeslagen zelfs iets verhoogd worden.  

• Het zou mooi zijn als vluchtelingen aan het werk zouden kunnen. Maar dit geldt ook voor de 

mensen die nu al werkloos thuis zitten.  Op termijn zullen er ook woningen gevonden 

moeten worden voor de vele vluchtelingen, ook dat zal een heel karwei zijn. Het aanbod en 

bouw van sociale huurwoningen zal dus vergroot moeten worden. 



• Hopelijk zorgt de uitslag van de verkiezingen in Griekenland voor een nieuwe en stabielere 

regering, samen met de andere lidstaten zal de financiële crisis in Griekenland opgelost 

moeten worden. 

• Lilianne Ploumen, minister van Ontwikkelingssamenwerking: sinds 1992 wordt de opvang van 

vluchtelingen en asielzoekers al betaald uit het budget van OS. Vorig jaar en ook voor dit jaar 

is er overigens meer geld gegaan naar Ontwikkelingssamenwerking, waardoor de opvang niet 

ten koste is gegaan van de reguliere ontwikkelingsprogramma's. Er is daarnaast ook meer 

geïnvesteerd in diplomatie, er zijn meer diplomaten. Zodat ingezet kan worden op 

diplomatie ook met landen waarmee we niet altijd op goede voet staan. Het conflict in Syrië 

zal opgelost moeten worden, ook langs diplomatieke weg. Daarnaast zal er extra geld 

moeten gaan naar opvang in de regio, naar die vluchtelingenkampen die al meer dan overvol 

zijn, waar nauwelijks voldoende voedsel en water is en mensen in erbarmelijke 

omstandigheden jarenlang bivakkeren. Zolang dat niet beter wordt, blijf je de 

vluchtelingenstromen houden waarvan we bijna dagelijks de nare beelden van op tv zien. 

 

4. Bespreking van de moties 

De voorzitter: we gaan over tot de bespreking van de moties die te maken hebben met 

Prinsjesdag en de begroting.  Zoals gebruikelijk doen we dat in een ronde: de indiener van de 

motie, partijbestuur of fractie en vervolgens de stemming. 

 

Motie 1: Meer werk, minder armoede en ongelijkheid 

De indiener spreekt namen Linksom! Goed dat er door het kabinet extra geld wordt uitgetrokken 

voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Maar inderdaad, het is nog steeds geen 

feestbegroting: er zouden veel meer banen dan de nu genoemde 35.000 gecreëerd moeten 

worden. Linksom! heeft een eigen Plan voor de Arbeid & Solidariteit opgesteld waaruit blijkt dat 

het mogelijk is om veel meer werk en minder armoede en ongelijkheid te realiseren. 

Martijn van Dam, namens de Tweede Kamerfractie:  de aanspring nemen wij zeker ter harte, 

maar het zijn eigenlijk al dingen die we doen. De arbeidsmarkt trekt gelukkig al aan en met de 

maatregelen die het kabinet nu neemt zullen er hopelijk ook meer banen bijkomen dan die 

35.000. We delen de uitspraak dat de voorgestelde lastenverlichting geen prioriteit moet hebben 

niet, omdat juist mensen met lage inkomens hiervan profiteren. Het preadvies is nu afwijzen, 

maar als de indieners de passage “spreekt als zijn oordeel t/m verkleinen” zou schrappen, kan de 

fractie  het preadvies wijzigen in overnemen. 

De voorzitter:  vraagt of de indieners daar mee kunnen leven. Ja, dat kunnen zij en daarmee 

wordt die passage geschrapt.  

 

Motie 13: Behoud kinderopvangtoeslag en ouderenparticipatiecrèches 

De indiener: pleit voor het behoud van de kinderopvangtoeslag voor ouders die hun kind naar 

een OPC brengen. De OPC’s draaien al jarenlang tot volle tevredenheid. De toeslag voor ouders 

die kun kind naar een commerciële opvang brengen daarentegen wordt verhoogd. Dit is oneerlijk 

en daardoor worden de OPC’s in hun voortbestaan bedreigd. Dit terwijl de OPC nu juist invulling 

geeft aan de zgn. participatiesamenleving. 

Martijn van Dam:  begrijpt het verhaal. De ouders nemen zelf de verantwoordelijkheid voor de 

kinderopvang. Dat is mooi, maar een verdere professionalisering is in het belang van het kind. De 

afspraak is dat als de OPC aan alle criteria voldoet, dan is het goed en kunnen de ouders ook hun 

toeslag krijgen. Maar de fractie is geen voorstander van generieke maatregelen, de fractie wil dat 

per OPC gekeken wordt, maatwerk dus. De fractie wil deze week nog tijd vrijmaken om met de 

indiener over dat maatwerk verder in gesprek te gaan. 

De indiener:  is hierover verheugd, maar houdt de motie aan.  

 

De voorzitter:  de overige moties –motie 9 over beschutte werkplekken en motie 11 over samen 

voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt - die over Prinsjesdag gaan , hebben het preadvies 



overnemen gekregen, en hoeven verder niet besproken te worden. Deze worden ook niet in 

stemming gebracht, tenzij iemand dat wil. Motie 1 heeft, omdat de indiener de tekst heeft 

aangepast, het preadvies overnemen gekregen en hoeft dus ook niet instemming gebracht te 

worden. Motie 13 is door de indiener aangehouden. 

 

De voorzitter meldt dat er na een korte pauze in deelsessies uiteen wordt gegaan:  elke 

deelsessie wordt geleid door een lid van het presidium en elke deelsessie heeft een inleider. De 

bedoeling van de deelsessie is om op thema de verdiepingsslag te maken, zodat Van Waarde 

weer een slag verder komt. 

 

5. Plenaire terugkoppeling van de deelsessies 

Deelsessie 1:  Basisinkomen 

Marleen Haage, fractievoorzitter Utrecht:  er zijn twee kanten aan het basisinkomen. Het gaat 

over bestaanszekerheid en past daardoor dus uitstekend in de ideologie van de 

sociaaldemocratie. De technische kant is veel lastiger: hoe ga je het betalen? De achtergrond 

voor het basisinkomen is om mensen die niet werken toch te betrekken bij de samenleving, daar 

dragen ze toch aan bij en daarom hebben zij recht op onze solidariteit. Juist voor de groep 

mensen die niet gemakkelijk aan een baan komt is het basisinkomen van belang. De gedachte is 

om mensen in plaats van een uitkering een basisinkomen te geven, waardoor ze geen last 

hebben van controle en verplichtingen en beperkingen, en daarnaast de mogelijkheid krijgen om 

bijvoorbeeld te kiezen voor mantelzorg of voor vrijwilligerswerk. En dan dus niet gekort worden 

omdat zij niet of onvoldoende voldoen aan de sollicitatieplicht. Er is een netwerk gestart om 

verder na te denken over het basisinkomen. Jetta Klijnsma, staatssecretaris ministerie SZW, gaat 

met de wethouders  in discussie om te spreken over  experimenten; dat past ook bij de reguliere 

Participatiewet. 

 

Deelsessie 2: Zeggenschap 

Theo Maas, wethouder in Someren:  de discussie is breed gevoerd omdat het ook een breed 

onderwerp is. Gaat het om individuele zeggenschap of bedoelen we nu juist meer de collectieve 

zeggenschap. Er dient een balans te zijn tussen betrokkenheid en verankering in wetten.  

Mensen zouden zoveel mogelijk zelf kunnen en moeten regelen, da’s een mooi streven, maar dat 

valt nog lang niet altijd mee. Om sociale ongelijkheid tegen te gaan en gelijke kansen te bieden 

zullen sterke collectieve voorzieningen nodig blijven. Tegelijkertijd past het bij de 

sociaaldemocratie om groepen burgers, werknemers en dergelijke zoveel mogelijk te stimuleren  

en te versterken ten opzicht van de machtige markt- en overheidspartijen.  

 

Deelsessie 3:  Goed werk 

Rabin Baldewsingh, wethouder in Den Haag:  wat wij willen zijn goede banen met een 

fatsoenlijke cao. Vanwege de Participatiewet hebben steeds minder mensen recht op een 

Wajonguitkering of recht op een plek via de Wet  sociale werkvoorziening (WSW).  Gemeenten 

moeten zorgen voor garantiebanen of beschutte werkplaatsen, maar zoveel mogelijk mensen 

moeten instromen in de reguliere arbeidsmarkt en dienen dus tenminste het minimumloon te 

gaan krijgen. Er zal dus een goede cao moeten zijn en koopkrachtreparatie voor deze mensen, de 

armoedeval dient voorkomen te worden. Er is grote zorg of de meeste gemeenten het lukken 

gaat om het geoormerkte geld van Klijnsma  om te zetten in de benodigde werkplekken. In Den 

Haag gaat dat overigens wel lukken. Maar de overheid als ‘banenmotor’ blijft een moeizame. 

 

Deelsessie 4: Sociaaldemocratische standaard in de zorg 

Nelleke Vedelaar, wethouder in Zwolle: Er is vooral gekeken naar wat er goed gaat. Maatwerk: 

niet iedereen heeft hetzelfde nodig. Je moet mensen ook ‘meenemen’, de kennis is niet bij 

iedereen dezelfde. Hoe gezond is iemand zelf en welke kansen heeft iemand qua gezondheid. In 

zijn algemeenheid kan gesteld worden dat rijkere en hoogopgeleide mensen gezonder zijn en 



ook gezonder blijven, vaker een gezonde leefstijl hebben en meer uitgeven aan gezonder 

voedsel. Daar moet je over durven praten. Uiteraard moet je ook kijken naar wat er mis gaat in 

de zorg, daar kun je van leren. Maar er verandert ook veel ten goede. 

 

Deelsessie 5: Meer werk 

Marleen Damen, wethouder in Leiden: er is vooral gesproken over hoe je het werk eerlijker 

verdeelt. De overheid is geen banenmachine, maar kan wel een aanjaagfunctie vervullen. In het 

verleden zorgde de automatisering vooral voor andersoortig werk; nu zal de verdergaande 

robotisering er wellicht voor zorgen dat een aantal banen verdwijnt. Vaak banen aan de 

onderkant, banen waar veel spierkracht voor nodig is. Maar deels zal de arbeid erdoor 

veranderen en zal de robot een supplementaire functie hebben. Arbeid zal voor een deel door 

innovatie weer teruggehaald worden vanuit lage lonen-landen naar hier, ook zal meer ingezet 

moeten worden op de maakindustrie. Daarbij moet gezorgd worden dat scholing / het onderwijs 

beter aansluit op de arbeidsmarkt en dat er een herwaardering komt voor beroepen Als lasser en 

meubelmaker en dergelijke. Werkgevers en werknemers moeten ervan doordrongen zijn dat je 

tijdens je leven moet blijven scholen en dat je soms geheel van loopbaan of vak moet kunnen 

veranderen. Dus werken en leren veel meer combineren, een taak voor het beroepsonderwijs. 

 

Reactie van Marco Florijn, oud-wethouder van Rotterdam: Mooi dat er zoveel mensen deel 

genomen hebben aan de deelsessies en dat het goede discussies heeft opgeleverd. Op de 

website PolitiekeLedenraad.nl gaat de discussie voorlopig gewoon door, daar kunt u ook alle 

achtergrondartikelen vinden. En hopelijk gaat de discussie ook in de afdelingen in het land door. 

De leden van het observatorium van de Wiardi Beckman Stichting komen daar graag bij langs. 

Met de verslagen van de deelsessies gaat hij aan de slag om een aanscherping te maken van de 

Van Waarde-resolutie voor het congres van februari 2016. 

 

6. Bespreking van de overige moties 

 

Motie 2: Ga voor groen! 

De indiener: door de fractievoorzitter worden altijd gloedvolle betogen afgestoken over het 

milieu, maar toch wordt de motie afgewezen. Er is zelfs een rechtszaak tegen de staat 

aangespannen om de toezeggingen en afspraken op het gebied van terugdringing CO2-uitstoot 

te komen. De fractie wordt gevraagd meer inspanningen te doen om de ambities waar te maken. 

Martijn van Dam: van het klimaat en het milieu weet Diederik het meeste. En ja, wij zijn 

ambitieus. We willen volgend jaar een investeringsbank, maar de fractie is het niet eens met de 

juridische kant in de motie  en de oproep bij het kabinet aan te dringen op cassatie in belang van 

de wet. Daarom blijft het preadvies afwijzen. 

 

Motie 3: Basisinkomen 

De indiener: is onder de indruk van de discussie in de deelsessie waar heel genuanceerd 

gesproken is over een basisinkomen onder voorwaarden. Daarom wordt de motie ‘on hold’ 

gezet, de motie wordt aangehouden. 

 

Motie 5: Huurdersleningen voor huisaanpassing 

De indiener:  niet alle huiseigenaren/verhuurders willigen gemakkelijk aanvragen voor 

huisaanpassingen in van huurders die door bijvoorbeeld een traplift langer op hun etagewoning 

kunnen blijven wonen. Huurders zullen zelf die investering niet snel kunnen of willen doen. De 

motie roept de fractie op om eens naar andere financiële mogelijkheden te kijken en te proberen 

het speelveld van huurders en huiseigenaren wat gelijker te maken. 

Martijn van Dam:  op zich is de fractie het wel eens met het idee om ook huurders meer te 

accommoderen bij het aanpassen van hun huis, want het streven is inderdaad mensen langer 

zelfstandig te laten wonen, wat soms mogelijk gemaakt wordt door relatief kleine 



woningaanpassingen. In principe hoort de corporatie of de gemeente daarvoor te zorgen, maar 

de fractie wil samen met de indieners nog eens kijken naar andere mogelijkheden. 

De indiener: trekt de motie in op deze toezegging. 

 

Motie 6: Behoud van buurtvoorzieningen na sluiten van verzorgingstehuizen 

De indiener: mensen willen op zich langer in hun huis blijven wonen, maar met het versneld 

sluiten van verzorgingshuizen vallen ook een aantal voorzieningen voor oudere mensen in de 

wijk weg. Kan de bezuiniging die binnengehaald wordt door de sluiting van de tehuizen dan niet 

ingezet worden om te investeren in buurtvoorzieningen? 

Martijn van Dam: mensen willen zelf ook langer zelfstandig thuis blijven wonen, daarom gaan de 

‘gewone bejaardenhuizen’ dicht.  Mensen die afhankelijk zijn van zorg moet die natuurlijk 

krijgen, de gemeenten moeten ervoor zorgen dat er kleinschalige voorzieningen in de buurt 

blijven. 

 

Motie 12: Alleen flexwerk bij het rijk als het echt flex is  

De indiener: gehoord de discussie in de deelsessie wordt het gesprek met kamerlid Roos Vermeij 

verder voortgezet. De motie wordt daarom aangehouden. 

  

Motie 7:  

Vluchtelingen: wie A zegt, moet ook B zeggen 

De indiener: een sociaaldemocratische partij moet zich van zijn beste kant laten zien. Laat weten 

dat de vluchtelingen welkom zijn en fatsoenlijk worden opgevangen, we moeten zorgen voor rust 

en voedsel, en later zorgen voor integratie. Deze mensen zouden eerder de taal moeten leren en 

scholing volgen zodat hun integratie eerder kan aanvangen, laat hen eventueel werken.  

Atje Kuiken, lid Tweede Kamerfractie:  heeft heel veel mensen gesproken ook in de 

vluchtelingenkampen, de nood is hoog. Blij dat er zoveel partijgenoten de vluchtelingen welkom 

heten, dat er zoveel solidariteit is. Tegelijkertijd begrijpt ze ook dat een groot aantal mensen zich 

zorgen maakt over de huisvesting van al deze vluchtelingen, kan ons land die opvang wel aan, is 

er wel werk voor al die mensen.  Ook daar zullen we rekening mee moeten houden. 

 

Stemmingen over de moties 

De voorzitter: zoals gebruikelijk spreken en stemmen we niet over moties die het preadvies 

overnemen hebben gekregen, maar het kan natuurlijk altijd dat iemand van u zo’n motie toch in 

stemming wil brengen. Dat is het geval over motie 14 over vluchtelingencrisis, recht en respect 

voor ieder mens. Over de volgende moties met preadvies overnemen wordt niet gestemd: motie 

4 over goed werk,  motie 8 over betalingsmoraal overheden,  motie 9 over beschutte 

werkplekken, motie 10 over opvanglocaties vluchtelingen, motie 11 over samen voor gelijkere 

kansen op de arbeidsmarkt.  

Er wordt gestemd over motie 2, motie 6, motie 7, motie 8, motie 10 en motie 14. 

 

Het resultaat van de ‘stemmingen’ 

1. Meer werk, minder armoede en ongelijkheid (met aangepaste tekst)  AANGENOMEN 

2. Ga voor groen!        AANGENOMEN 

3. Basisinkomen        AANGEHOUDEN 

4. Goed werk        AANGENOMEN 

5. Huurdersleningen voor huisaanpassing     INGETROKKEN 

6. Behoud van buurtvoorzieningen na sluiten van verzorgingstehuizen AFGEWEZEN 

7. Vluchtelingen: wie A zegt moet ook B zeggen    AANGENOMEN 

8. Betalingsmoraal overheden      AANGENOMEN 

9. Beschutte werkplekken       AANGENOMEN 



10. Opvanglocaties vluchtelingen      AANGENOMEN 

11. Samen voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt    AANGENOMEN 

12. Alleen flexwerk bij het rijk als het echt flex is    AANGEHOUDEN 

13. Behoud kinderopvangtoeslag ouderenparticipatiechrèches  AANGEHOUDEN 

14. Vluchtelingencrisis, recht en respect voor ieder mens   AANGENOMEN 

15. Ordevoorstel: tijdige behandeling van alle moties   AFGEWEZEN 

 

7. Toespraak Hans Spekman 

Hij is vanmorgen al vroeg begonnen op het partijkantoor van de afdeling Utrecht, daar waren 

veel vrijwilligers die gingen canvassen. Ook hier vanmiddag weer heel veel partijgenoten, 

geweldig. Er is in de deelsessie goed en heel serieus gesproken. Het zijn ook belangrijke 

onderwerpen. Het gaat ook om de toekomst van de verzorgingsstaat en de toekomst van werk 

en zzp-ers. Soms is het machtsevenwicht niet goed op de werkvloer.  Of veranderen de 

arbeidsomstandigheden. Denk eens aan het werk bij kranten: voor fotografen is het daar niet 

gemakkelijker geworden, tegenwoordig kan iedereen een foto maken met z’n mobieltje, dus 

hoeft de echte fotograaf niet meer van hot naar her reizen. Nederland moet het hebben van wat 

wij aan de productie toevoegen, we moeten weer meer een maakindustrie worden. Bedrijven 

halen soms ook het werk weer terug uit de lage lonen landen ten gunste van de werkgelegenheid 

hier. Laatst was hij in de afdeling Amsterdam-Nieuw west , een moeilijke wijk met veel 

problemen, een afdeling waar het een tijdje niet goed ging. Maar gelukkig is er een nieuw 

bestuur met energieke jonge mensen die er weer tegenaan willen. En zit daar Ahmed Baadoûd 

als wethouder, die probeert er éèn samenleving van te maken met ook witte kinderen op de 

scholen. Helaas zitten we niet overal meer in de coalities, dat is jammer want als wethouder kun 

je ontzettend veel bereiken. Van de week zag ik een wethouder uit Amsterdam op televisie die 

nogal afgaf op Jetta Klijnsma, maar hij kan er echt wel voor zorgen via art. 5 dat dak/ en 

thuislozen een uitkering krijgen en niet nog verder de vernieling in gaan. Maar je moet het wel 

willen en durven! We hebben jullie opgeroepen om spullen mee te nemen voor de vluchtelingen. 

Ik heb in de gang gezien dat daar uitbundig gehoor aan is gegeven. Geweldig!! W e gaan de 

spullen straks brengen naar dat deel van de Jaarbeurs waar de vluchtelingen zijn opgevangen. 

Een eigen initiatief van de Jaarbeurs en het COA. Laten we die vluchtelingen die een 

verschrikkelijke reis en tijd achter de rug hebben een warm welkom geven in Nederland.   

 

8. Sluiting 

De voorzitter:  de volgende Politieke Ledenraad is op 14 november. Dan zullen we een pilot doen 

in het kader van Ledendemocratie. De inhoud zal gaan over duurzaamheid, milieu en Europa.  

Een goede reis naar huis! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


