1 Rijk, trek de loonsverhoging voor de Sociale Werkvoorziening (SW) over de brug !
Borger-Odoorn (contactpersoon: Hilverts, Menno, M.J.W.)
Oldambt, Coevorden, Hoogeveen, Emmen, Pekela, Krimpen aan den IJssel, Stadskanaal,
Vlagtwedde, Ridderkerk, Bellingwedde, Alphen aan den Rijn
Ingediend op: 10-11-2015
Motie:
De PvdA Politieke Ledenraad in vergadering bijeen d.d. 14 november 2015 te Amersfoort,
Overwegende dat,
Eerlijk delen één van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste pijler is, van onze Van Waarden
uitgangspunten;
Nu het economisch weer beter gaat in ons land, dat iedereen daarvan dan ook moet profiteren;
Bij een nieuwe cao in ons land een loonsverhoging voor alle werknemers hoort dus ook
medewerkers in SW;
Constaterende dat,
De SW werknemers reeds gedurende ca. 5 jaar geen structurele loonsverhoging hebben gehad
terwijl de kosten van levensonderhoud jaar op jaar zijn toegenomen;
Van een steeds grotere groep SW’ers het functieloon onder het minimumloon is komen te liggen
doordat het minimumloon jaar op jaar wel is geïndexeerd;
De kosten van levensonderhoud van SW‘ers in vergelijking met andere groepen werknemers,
veelal hoger zijn vanwege extra kosten door hun kwetsbare gezondheid;
De CAO onderhandelingen tussen de VNG en de vakbonden FNV / CNV aangaande de SW zich
reeds een paar jaar voortslepen en recent weer zijn afgebroken;
De VNG haar gemeente ambtenaren betreffende Y2015 een structurele loonsverhoging heeft
gegeven;
De VNG om haar moverende redenen het standpunt huldigt niet te willen meewerken aan een
structurele loonsverhoging voor de SW‘ers met betrekking tot Y2015 maar ook in de toekomst
niet vanwege het ontbreken van financiële middelen.
Door de invoering van de Participatiewet en daarmee samenhangende bezuinigingen zou de
begroting van veel gemeenten al onder een te zware druk staan.
Van mening zijnde dat,
Het van goed VNG werkgeverschap zou getuigen te staan voor zowel werknemers van de
gemeente zelf, alsook voor hen die werkzaam zijn in de WSW;
Het om die reden dan ook niet acceptabel is dat de VNG de groep SW werknemers op deze wijze
behandelt.
Verzoekt de PVDA Tweede Kamer fractie,

Haar minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nadrukkelijk te
prikkelen en daarvoor de geëigende stappen te ondernemen, om:
De VNG financieel in staat te stellen aan de gerechtvaardigde wens voor een structurele
loonsverhoging van de SW’ers tegemoet te kunnen komen,
De bij het dispuut betrokken partijen te faciliteren om zo spoedig mogelijk de onderhandelingen
weer te heropen en adequaat voor te zetten.
En gaat over tot de orde van de dag
Toelichting:
Steeds meer Colleges van Burgemeester & Wethouders spreken zich in het openbaar uit dat zij de
SW'ers als volwaardige overheidsmedewerkers beschouwen en daarom uit oogpunt van gelijke
behandeling ook vinden dat de SW'ers net als de eigen gemeente ambtenaren, een structurele
loonsverhoging horen te krijgen.
Preadvies: overnemen
In het belastingplan hebben we het 'lage inkomensvoordeel' bij het in dienst nemen en hebben
van mensen met een salaris onder 120% van het wettelijk minimumloon geïntroduceerd. Daar
wordt vanaf 2017 elk jaar 500 miljoen euro voor uitgetrokken. Dat gaat ook gelden voor mensen
in de SW-sector. Op die manier verlagen we de loonkosten in de SW en spelen we loonruimte
vrij. In het laatste debat over de Participatiewet hebben we de VNG daarom ook opgeroepen 'over
het hoofd van de staatssecretaris heen' de cao-onderhandelingen te heropenen.

2. Diplomatieke oplossing conflict Syrië
Amsterdam Zuid (contactpersoon: Opdam, Lies, L.)
Amsterdam Zuidoost, Amsterdam West, Amsterdam Nieuw-West, Amsterdam Centrum,
Amsterdam Oost, Krimpen aan den IJssel
Ingediend op: 10-11-2015
Motie:
De Politieke Ledenraad van de PvdA op 14 november bijeen te Amersfoort,
Overwegende dat:
 het conflict in Syrië nog heel lang kan gaan duren;
 het opvangen en herverdelen van vluchtelingen slechts een korte termijn oplossing is,
Draagt de Tweede Kamer- en Europese fractie van de PvdA op om:
De periode van het Nederlandse voorzitterschap van de EU te gebruiken om aan een diplomatieke
oplossing te werken voor het conflict in Syrië
en gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting:
Dit betekent praten met Rusland en met Turkije en niet meedoen aan bombardementen zonder
internationale coalitie en strategie, evenals Rusland overreden te stoppen met het bombarderen
van de strijdkrachten die tegen Assad vechten en Turkije overreden hun strijd tegen de Koerden
te staken.
Preadvies: overnemen

3. Korten op EU subsidies
Amsterdam Zuid (contactpersoon: Opdam, Lies, L.)
Ridderkerk, Amsterdam West, Amsterdam Zuidoost, Amsterdam Oost, Amsterdam Noord,
Amsterdam Nieuw-West, Amsterdam Centrum, Krimpen aan den IJssel, Borger-Odoorn
Ingediend op: 10-11-2015
Motie:
De Politieke Ledenraad van de PvdA op 14 november 2015 bijeen te Amersfoort,
Overwegende dat:
- Solidariteit één van de belangrijkste principes is in de sociaaldemocratie,
Constaterende dat:
- In Europa grote verdeeldheid heerst aangaande het opvangen en herverdelen van vluchtelingen
- Enkele landen op de Balkan hekken plaatsen om vluchtelingen tegen te houden en/of uitspreken
dat zij alleen christenen willen toelaten;
- Dat hierdoor onmenselijke toestanden ontstaan,
Draagt de fractie in het Europarlement op:
- Te bewerkstelligen dat landen die niet meewerken aan het opvangen of herverdelen van
vluchtelingen gekort worden op hun EU-subsidies en dat landen die wél meewerken hiervoor
beloond kunnen worden
En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting:
75% van de 632 respondenten van het Amsterdamse ledenpanel, gehouden ter voorbereiding op
deze Politieke Ledenraad, heeft zich uitgesproken vóór bovenstaande maatregel.
Deze is niet alleen bedoeld als stok achter de deur, maar ook als positieve prikkel om landen te
bewegen hun verantwoordelijkheid te nemen.
Preadvies: overnemen.
Bij monde van Paul Tang is dit standpunt ook al meerdere keren naar voren gebracht door onze
eurofractie.
https://paultang.pvda.nl/landen-die-opvang-weigeren-korten-op-eu-subsidies/
http://www.telegraaf.nl/buitenland/24669987/__EU__sanctie_bij_weigeren_opvang__.html
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/eu-parlement-sanctie-bij-weigeren-opvang

4. Nederland van het gas, te beginnen met Groningen
PvdA Duurzaam (contactpersoon: Steenwinkel, Rolf, R.A.)
Ridderkerk, Krimpen aan den IJssel, Amsterdam West
Ingediend op: 11-11-2015
Motie:
De politieke ledenraad van de PvdA bijeen op 14 november 2015
Constateert dat:
 er in Groningen zeer ernstige problemen zijn ontstaan door de winning van aardgas;
 vrijwel alle bedrijven, huishoudens en de Nederlandse gemeenschap als geheel erg
afhankelijk zijn van aardgas;
 de opbrengsten van het Groninger aardgas grotendeels gebruikt worden om reguliere
rijksuitgaven te dekken, wat het vertrouwen in de overheid in Groningen ernstig aantast;
 Nederland ernstig achterop loopt bij de verduurzaming van de energievoorziening en het
terugdringen van de CO2-uitstoot.
 de werkgelegenheid wordt gestimuleerd met investeringen in duurzame
energievoorziening.
Is van mening dat er meer vaart gezet moet worden achter het beleid gericht op het afscheid van
fossiele brandstoffen. Belangrijke elementen van dat beleid zijn afbouw van de aardgaswinning,
energiebesparing, duurzame werkgelegenheid en verhoging van de prijs van fossiele
brandstoffen.
Verzoekt De Tweede Kamerfractie met voorstellen te komen om:
1.
De gaswinning in Groningen op korte termijn flink te reduceren, voor zover dat uit het
oogpunt van veiligheid mogelijk is, en daarna verder terug te brengen van de huidige 30 miljard
m3 per jaar naar minder dan 11 miljard m3 in de jaren 20,.
2.
Maximale inspanning te plegen bovenstaande reductie mogelijk te maken zonder extra
gasimport en dus een grootscheeps besparingsprogramma op te zetten, waarbij vooral Groningen
als voortrekker wordt gesteund om van het gas af te komen.
En roept iedereen op, mee te helpen aan de ombouw naar een aardgas- en fossielvrije
samenleving zonder aardbevingen en met heel veel nieuwe werkgelegenheid.
Sjak Rijploeg
Maarten de Groot
Rolf Steenwinkel
Preadvies: afwijzen.
We delen de visie van de indieners dat we minder afhankelijk moeten worden van gas en andere
fossiele brandstoffen en dat omwille van de veiligheid en leefbaarheid in Groningen de
gaswinning flink verminderd moest worden. Veiligheid is leidend. Dankzij de inzet van de PvdA
is de gaswinning al met ruim 28% verminderd. Van 42 miljard kuub naar 30 miljard kuub. Maar
wat de PvdA betreft gaan we verder, en gaat de gaswinning in heel Groningen terug naar het
minimale niveau dat noodzakelijk is voor de leveringszekerheid. Onze fractie voert de strijd aan
om dit gerealiseerd te krijgen, en met succes. Ook zijn we erg actief om ervoor te zorgen dat de
mensen en bedrijven die getroffen zijn door aardbevingen, hun schade vergoed krijgen door de

veroorzaker, de NAM. Daarom hebben wij een gezorgd voor omkering van de bewijslast, de NAM
moet nu aantonen dat de schade niet door de gaswinning komt, in plaats van andersom. Oud
minister Alders heeft een plan van aanpak gemaakt om de herstelwerkzaamheden te versnellen,
en daar staan wij achter. Ook hebben we vorig jaar al zo’n 1 miljard euro vrijgemaakt waarmee
Groningen haar huizen kan veilig kan maken en verduurzamen, en kan investeren in de
regionale economie.
Landelijk willen we ook dat de woningvoorraad verduurzaamt. De komende jaren is bijna 1
miljard euro beschikbaar om woningen te isoleren. We steunen initiatieven als de
Stroomversnelling, waarmee in binnen een paar jaar ruim 100.000 woningen volledig
energieneutraal worden gemaakt. Ook wordt er 20 miljoen euro vrijgemaakt om funderingen en
vloeren te herstellen en te isoleren. We zijn nog bezig om te regelen dat de belastingaftrek voor
duurzame energie (saldering) ook na 2020 mogelijk blijft voor woningen die nu worden
verduurzaamd. En we hebben de regering de opdracht gegeven om een speciale lening mogelijk
te maken waarmee woningen in privébezit volledig energieneutraal kan worden gemaakt. De
aflossing van de lening bestaat uit de besparing op de energie die gerealiseerd is. We doen dus
heel veel.
Omdat deze motie uitspreekt dat we naar minder dan 11 miljard kuub gaswinning terug moeten,
kunnen we niet anders dan deze motie afwijzen. We kunnen ons niet vastleggen op exacte
hoeveelheden. De motie spreekt ook uit dat we het gastekort dat dan zou ontstaan, niet moeten
aanvullen met extra gasimport uit andere landen. Maar bij een dergelijk lage gaswinning zal
import van gas onvermijdelijk zijn omdat we een bepaalde energiebehoefte hebben als land. Wij
vinden deze specifieke opdracht te ambitieus en daarmee niet realistisch. We delen de
uitgangspunten: zoveel mogelijk verduurzaming en zo min mogelijk gaswinning als verantwoord
is, maar de genoemde doelen zijn wat ons betreft onrealistisch.

5. Circulaire Economie
Amsterdam West (contactpersoon: Elings, Margreet, G.M.)
Zoetermeer, Krimpen aan den IJssel, Amsterdam Zuidoost, Amsterdam Zuid, Amsterdam
Centrum, Amsterdam Oost, Amsterdam Nieuw-West, Ridderkerk, Borger-Odoorn
Ingediend op: 11-11-2015
Motie:
De Politieke Ledenraad van de PvdA op 14 november 2015 te Amersfoort bijeen,
Overwegende dat:





Uitputting van grondstoffen, klimaatverandering, gebrek aan toegang tot (schoon) water
en milieuvervuiling ernstige mondiale bedreigingen vormen voor de kwaliteit van ons
bestaan, in het bijzonder voor toekomstige generaties;
Het streven naar een leefbare, fatsoenlijke samenleving een sterke economie vereist die
gekenmerkt wordt door zijn duurzame karakter, te weten een circulaire economie;
Op grond van zijn beginselen de sociaaldemocratie bij uitstek een verantwoordelijkheid
heeft een dergelijke duurzame samenleving te realiseren, waarbij een sterke en vitale
economie mede gebaseerd is op duurzaamheid en een eerlijke verdeling van ruimte,
water, energie en grondstoffen,

Constaterende dat:
 De realisering van een circulaire economie nog onvoldoende aandacht krijgt in het beleid
en het handelen van de Nederlandse overheid,
Roept de PvdA op:
 Centraal in haar beginselen en in de huidige en toekomstige partij- en
verkiezingsprogramma´s het streven naar een circulaire economie op te nemen en te
verankeren als aanvulling op en versterking van haar economische visie
En gaat over tot de orde van de dag
Toelichting:
Uitputting van grondstoffen, klimaatverandering, gebrek aan toegang tot (schoon) water en
milieuvervuiling vormen ernstige mondiale bedreigingen voor de kwaliteit van ons bestaan, in het
bijzonder voor toekomstige generaties. Een sterke economie is van vitaal belang voor de kwaliteit
van ons bestaan, met daarin ondernemingsgewijze productie als voorname motor van innovatie,
welvaart en werkgelegenheid. Een circulaire economie is een economisch systeem dat het
hergebruik van producten en grondstoffen maximaliseert en waardevernietiging minimaliseert.
Dit in tegen stelling tot ons huidige lineaire systeem, waarin fossiele energiebronnen worden
uitgeput en grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur
worden vernietigd.
Nederland is een klein land met een relatief grote economie. Wil Nederland zijn economische
kracht behouden en versterken en tevens recht doen aan zijn verantwoordelijkheid bij te dragen
aan een leefbare en rechtvaardige wereld, dan zal het een voorbeeldfunctie moeten nastreven bij
het vormgeven van een sterke, maar ook duurzame (circulaire) economie. Het is een
fundamentele voorwaarde om ook de idealen van de PvdA over vrijheid, democratie,
rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit vorm te kunnen blijven geven en daarmee de
toekomst van onze kinderen en kleinkinderen veilig stellen.

Preadvies: overnemen.
De circulaire economie beidt grote kansen om tot een schonere en meer duurzame economie te
komen. Door in te zetten op het terugwinnen van grondstoffen uit afval en het verder sluiten van
grondstofkringlopen voorkomen we verspilling en dragen we bij aan een duurzaam beheer van
onze planeet. Onze inspanningen om tot een circulaire economie te komen sluit dan ook
naadloos aan bij onze principes van vooruitgang en duurzaamheid. Dit is ook een kernthema in
de resolutie ‘De bakens verzetten’ (commissie Melkert), en daarmee ook van groot belang voor het
nieuwe verkiezingsprogramma.

6. Terugdringen gebruik vervuilende brommers en scooters in grote steden
Amsterdam West (contactpersoon: Elings, Margreet, G.M.)
Borger-Odoorn, Krimpen aan den Ijssel, Amsterdam Centrum, Amsterdam Nieuw-West,
Amsterdam Oost, Amsterdam Zuid, Amsterdam Zuidoost, Ridderkerk
Ingediend op:11-11-2015
Motie:
De Politieke Ledenraad van de PvdA op 14 november 2015 te Amersfoort bijeen,
Overwegende dat:
- Het gebruik van vervuilende brommers en scooters in de grote steden het afgelopen decennium
fors is toegenomen;
- De uitstoot van fijnstof, veroorzaakt door brommers en scoooters in Amsterdam hoger is dan de
uitstoot van al het vrachtverkeer in de hoofdstad;
- Ook andere grote steeden veel overlast he bben van de uitstoot van met name fijnstof door de
enorme aantallen brommers en scooters.
Constaterende dat:
- Op een enquetevraag aan de Amsterdamse leden naar de termijn waarop het gebruik van
vervuilende brommers en scooters teruggebracht zou moeten worden, 82% van de deelnemers
antwoordde dit binnen 5 jaar te willen zien teruggebracht en slechts 9% na 2020, terwijl maar 4%
er tegen was;
- Mensen met een longziekte, ouderen en kinderen veel hinder ondervinden van de uitstoot van
fijnstof;
- Er een alternatief voor deze voertuigen is in de vorm van electrische scooters en electrische
fietsen;
Roept de Twee Kamer fractie op om:
- Zorg te dragen voor regelgeving waarmee gemeenten in staat zijn op korte termijn het gebruik
van vervuilende scooters en brommers terug te dringen,
En gaat over tot de orde van de dag.
Preadvies: overnemen
De uitstoot van fijnstof van brommers en scooters ligt veel hoger dan van andere vormen van
gemotoriseerd verkeer. Daarom zijn wij blij dat de normen voor de uitstoot van het wegverkeer
steeds scherper worden, zodanig dat de verkoop van nieuwe tweetakt scooters per 1 januari 2017
de facto onmogelijk wordt. Tegelijkertijd hebben we via stimuleringsregelingen als MIA en
VAMIL de verkoop van de veel schonere elektrische scooter gestimuleerd. Wij spannen er ons
daarbij voor in om deze stimuleringsmaatregelen ook zo veel als mogelijk geschikt te maken voor
particulieren, zodat ook zij afscheid kunnen nemen van hun vervuilende scooter. Het is aan
gemeentes om eigen beleid om te stellen hoe zij het beste tot schonere lucht kunnen komen,
bijvoorbeeld door het inrichten van milieuzones. Deze motie is daarmee in lijn met de inzet van
de fractie en daarom nemen we hem over.

7. Maximum snelheid terug naar 80, c.q. 100-120 km p/u
Amsterdam West (contactpersoon: Elings, Margreet, G.M.)
Ridderkerk, Amsterdam Zuidoost, Amsterdam Zuid, Amsterdam Oost, Amsterdam Noord,
Amsterdam Nieuw-West, Amsterdam Centrum, Krimpen aan den IJssel, Borger-Odoorn
Ingediend op: 11-11-2015
Motie:
De Politieke Ledenraad van de PvdA op 14 november 2015 te Amersfoort bijeen,
Overwegende dat;
- Nederland in Europees verband moeite heeft met het terugdringen van de uitstoot van CO2;
- Auto´s en motoren meer vervuilende naarmate ze harder rijden;
- Veel Nederlanders, maar vooral ouderen, mensen met longziekten en kinderen hinder
ondervinden van de uitstoot van het verkeer.
Constaterende dat:
- De PvdA-fractie in de Tweede Kamer recent akkoord is gegaan met het VVD-voorstel om de
maximum snelheid op veel snelwegen te verhogen tot 130 km p/u;
- Dit besluit tot stand is gekomen zonder overleg met de achterban;
- Veel PvdA-leden meer waarde hechten aan schonere lucht dan aan sneller rijden en zich ernstig
zorgen maken over de effecten van deze maatregel;
- Uit een vraag over snelheid op de snelwegen, die de PvdA Amsterdam ter voorbereiding van
deze Politieke Ledenraad aan haar leden heeft voorgelegd, blijkt dat 68% voorstander is van het
handhaven van een maximum snelheid van 80 km p/u op de snelwegen in stedelijke gebieden en
30% de snelheden op de overige snelwegen wil terugbrengen tot 90-110 km p/u;
- De ledenvergadering van de PvdA Amsterdam de afgevaardigden voor de Politieke Ledenraad
heeft opgeroepen een motie in te dienen die duidelijk maakt dat de PvdA Amsterdam tegen het
verhogen van de maximum snelheid op de Nederlandse snelwegen tot 130 km p/u is.
Stelt voor om:
- De maximum snelheid op alle snelwegen in stedelijke gebieden (ringwegen) terug te brengen
naar 80 km p/u en die op de overige snelwegen naar 100-120 km p/u,
En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting:
Niet alleen neemt de uitstoot van CO2 en fijnstof toe naarmate voertuigen sneller rijden, ook de
kans op ongelukken en de ernst van de ongelukken neemt toe met de snelheid. De Nederlandse
wegen zijn voller dan die in de ons omringende landen. Daar zou het verkeersbeleid rekening
mee moeten houden, waarbij veiligheid voorop dient te staan.
Het aantal mensen dat coûte-que-coûte hard wil rijden op de openbare wegen vormt een
minderheid in Nederland. Het is onredelijk dat de meerderheid onder hun hobby moet lijden.
Preadvies: afwijzen
We zijn niet principieel tegen 130 km/uur op de snelweg, als de milieuregels en veiligheid maar
gewaarborgd blijven. Daar tornen we niet aan. Mede daarom is de snelheid op sommige stukken
rondweg , terecht, 80 km/uur geworden.

8. Geen wachtlijsten, geen segregatie, geen tweederangsburgers
De Jonge Socialisten (contactpersoon: Bruggen, van, Bart, B.M.)
Krimpen aan den IJssel, Borger-Odoorn, Utrecht, Ridderkerk, Amsterdam West, Alphen aan den
Rijn
Ingediend op: 11-11-2015
Motie:
De politieke ledenraad, in vergadering bijeen,
Constaterende dat:
 De wachtlijsten voor sociale huurwoningen onacceptabel lang zijn,
 Vluchtelingen met een verblijfsstatus op dit moment voorrang krijgen op een sociale
huurwoning,
 Veel vluchtelingen met een verblijfsstatus desondanks nog in asielzoekerscentra
verblijven,
 Het kabinet het voornemen heeft om vluchtelingen met een verblijfsstatus te huisvesten
in tijdelijke woonvoorzieningen zoals containerwoningen en voor bewoning geschikt
gemaakte lege kantoren,
 Voor die huisvesting betaald kan worden via bijstand in natura,
 Het kabinet tevens van plan is de voorrang op een sociale huurwoning voor vluchtelingen
met een verblijfsstatus af te schaffen,
Overwegende dat,
 De PvdA staat voor gemengde wijken en gelijke kansen,
 Het ongewenst is dat vluchtelingen met een verblijfsstatus minder kansen hebben dan
Nederlandse burgers,
 Huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsstatus in tijdelijke woningen makkelijk
kan leiden tot segregatie,
Roept de Tweede Kamerfractie op,
 Te voorkomen dat de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsstatus leidt tot
segregatie of de creatie van tweederangsburgers,
 Zich in te spannen om iedereen die recht heeft op een sociale huurwoning in een
behoorlijke woning onder te brengen,
 samen met gemeenten te zorgen voor een flinke uitbreiding van de sociale huisvesting
voor iedereen,
 Hierover op het PvdA-congres in februari 2016 verslag te doen.
En gaat over tot de orde van de dag.
Preadvies: overnemen
Dit is in lijn met wat de fractie wil en uitdraagt. Wij lopen als partij voorop in de discussie over
opvang, integratie en wonen. Wij willen kleinschalige opvang van vluchtelingen en kleinschalige
woonvoorzieningen als de vluchteling een verblijfstatus heeft. Zo kan de vluchteling beter
integreren en voorkomen we segregatie en alle problemen die daarmee kunnen samenhangen.
Ook vinden we dat de toename van het aantal statushouders niet mag leiden tot meer druk op de
sociale huur. Mede daarom hebben we een plan voor 100.000 extra woningen gelanceerd. De

G32 VNG en corporaties zien dit plan zitten. De fractie in de Tweede Kamer maar ook onze lokale
fracties moeten dit proces goed blijven volgen om ervoor te zorgen dat er voor iedereen in nood of
op de wachtlijst een nette woonplek komt. Ook in gemeenten waar we in de oppositie zitten en
waar een rechtse meerderheid dit eigenlijk niet wil.

9. Hup sociale huurwoning
De Jonge Socialisten (contactpersoon: Bruggen, van, Bart, B.M.)
Amsterdam West, Zoetermeer, Utrecht, Ridderkerk, Borger-Odoorn, Krimpen aan den IJssel
Ingediend op: 11-11-2015
Motie:
Constaterende dat,
 De wachtlijsten voor sociale huurwoningen enorm zijn,
 De PvdA voorafgaand aan de begrotingsbehandeling van wonen & rijksdienst een plan
lanceerde om het kabinet in korte tijd 100.000 sociale huurwoningen bij te laten bouwen,
Overwegende dat,
 In de afgelopen jaren het aantal sociale huurwoningen fors is aangenomen terwijl de
vraag is toegenomen,
 Het bijbouwen van sociale huurwoningen daarom geen overbodige luxe maar bittere
noodzaak is,
 Er haast gemaakt moet worden met het bijbouwen van sociale huurwoningen,
Moedigt de Tweede Kamerfractie aan,
 Het bijbouwen van echte sociale huurwoningen onverminderd na te streven,
 Hiertoe in de komende maanden opnieuw initiatieven voor te ontplooien,
 Hierover op het PvdA-congres in februari 2016 verslag te doen,
Roept lokale PvdA-politici op,
 Zich in hun eigen gemeente in te spannen voor het bijbouwen van sociale huurwoningen
in het verlengde van het plan dat de PvdA in de Tweede Kamer heeft gelanceerd,
En gaat over tot de orde van de dag.
Preadvies: overnemen
Het plan voor 100.000 extra sociale woningen is voor ons een belangrijk speerpunt. Meer sociale
huurwoningen zijn nodig, zeker de komende 15 jaar, totdat de schaarste op de gehele
woningmarkt voorbij is. Ons plan is realistisch en enthousiast onthaalt door gemeenten en
corporaties. We steunen onze lokale afdelingen om hier in hun gemeente ook werk van te maken,
zeker in gemeenten waar een rechtse wind waait. Via het CLB en de fractie zijn hulp en tips
beschikbaar.

10. Snel sneller duurzaam
De Jonge Socialisten (contactpersoon: Bruggen, van, Bart, B.M.)
Amsterdam West, Ridderkerk, Utrecht, Borger-Odoorn, Krimpen aan den Ijssel
Ingediend op: 11-11-2015
Motie:
Constaterende dat,
 Op de vorige politieke ledenraad een motie is aangenomen over de klimaatzaak en
concrete maatregelen om CO2-uitstoot te beperken,
 Het kabinet deze maatregelen nog steeds in overweging heeft,
Overwegende dat,
 Het terugdringen van CO2-uitstoot onverminderd urgent is,
 De fractie wel een maatregel heeft gesteund die de CO2-uitstoot juist doet toenemen,
namelijk het verhogen van de maximumsnelheid op verschillende snelwegen,
Roept de Tweede Kamerfractie op,
 Op korte termijn met concrete maatregelen te komen om CO2-uitstoot te beperken,
 Daarbij in ieder geval te denken aan:
o Het zo snel mogelijk afbouwen van subsidies en belastingvoordelen voor het
gebruik van fossiele brandstoffen
o Het energieneutraal maken van de gehele sociale woningvoorraad in Nederland,
o Het versneld sluiten van alle kolencentrales
 Daarnaast geen maatregelen te steunen die de CO2-uitstoot juist doen toenemen,
 Hierover op het PvdA-congres in februari 2016 verslag te doen,
En gaat over tot de orde van de dag.
Preadvies: overnemen
De fractie heeft onlangs per motie afgedwongen dat het kabinet concrete voorstellen moet doen
om de CO2 uitstoot te verminderen en de uitspraak van de rechter daarmee te respecteren. Goede
voorstellen vergen tijd en zorgvuldigheid. Het gaat om grote belangen. De minister heeft tot juni
2016 om alle plannen gereed te hebben.

11. Budget vluchtelingenopvang niet financieren uit budget OS
Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard, G.)
Amsterdam West, Borger-Odoorn, Krimpen aan den IJssel
Ingediend op: 11-11-2015
Motie:
De PL, in vergadering bijeen op 14 november 2015 in Amersfoort,
Overwegende dat onze TK-fractie uitgesproken heeft dat de extra benodigde budgetten voor de
financiering van de opvang van vluchtelingen niet ten koste mag gaan van ‘bestaande lijnen voor
ontwikkelingssamenwerking’,
Overwegende dat de bestrijding van de oorzaken van de versterkte toestroom van vluchtelingen
naar Europa prioriteit moeten krijgen en dat ontwikkelingssamenwerking daartoe een belangrijk
middel is,
Van oordeel dat de extra budgetten die beschikbaar zijn in het budget voor
ontwikkelingssamenwerking door de stijging van het BBP daarop gericht moeten zijn, en niet op
vluchtelingenopvang in Nederland of elders in Europa,
Roept onze Tweede Kamerfractie op ervoor zorg te dragen dat de extra benodigde budgetten voor
vluchtelingenopvang in Nederland en elders in Europa gefinancierd worden buiten het budget
van ontwikkelingssamenwerking,
En gaat over tot de orde van de dag.
Preadvies: afwijzen
In deze vorm moeten we de motie afwijzen. We delen zeker de zorgen van de indiener, daarom
heeft de fractie bij de algemene beschouwingen onderstaande motie ingediend, en die is
aangenomen. Het is al wel sinds jaar en dag staande zo dat de kosten voor de opvang van
vluchtelingen in het eerste jaar uit OS middelen wordt betaald.
Motie Samsom/Slob:
Constaterende dat volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR een recordaantal van bijna
60 miljoen mensen wereldwijd op de vlucht is voor terrorisme, oorlog en wrede regimes;
overwegende dat mogelijk de toestroom van vluchtelingen in Europa en Nederland toeneemt en
dat daardoor meer geld nodig is voor opvang van vluchtelingen dan nu is begroot voor 2016;
overwegende dat het kabinet haar voorstellen nader wil uitwerken en daartoe waar nodig extra
middelen zal reserveren voor opvang in Nederland en in de regio;
verzoekt de regering, daartoe bij de najaarsnota met voorstellen te komen om in 2016 structureel
extra middelen te reserveren voor eerstejaars-opvang in Nederland en opvang in de regio en
hierbij de lopende OS-programmalijnen te ontzien.

12. Gelijke behandeling vluchtelingen met een status voor rechtmatig verblijf en Nederlanders
Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard, G.)
Borger-Odoorn, Krimpen aan den IJssel
Ingediend op: 11-11-2015
Motie:
De PL, in vergadering bijeen op 14 november 2015 in Amersfoort,
Overwegende dat het Vluchtelingenverdrag ons land moreel en juridisch verplicht tot het gelijk
behandelen van toegelaten vluchtelingen in vergelijking met Nederlanders,
Overwegende dat de brief van het kabinet over versobering van de regelingen voor toegelaten
vluchtelingen onduidelijkheid laat bestaan of aan deze morele en juridische verplichting wordt
voldaan,
Overwegende dat het in het kader van integratie en beperking van risico’s op overlast het
onwenselijk is dat er semipermanente plekken ontstaan waar vluchtelingen geconcentreerd
wonen,
Overwegende dat de uitwerking van de regeling het vangnetkarakter van bijstand in stand moet
houden,
Van oordeel dat bijstand en toeslagen voor toegelaten vluchtelingen alleen in natura kunnen
worden verstrekt als
Zij inderdaad wonen met meerdere personen in tijdelijke woningen en voorzien wordt in een
zorgverzekering met het basispakket waarvan de kosten verrekend worden met de bijstand;
Er een onverkorte verplichting blijft gelden dat de bewoners hiervan binnen een redelijke termijn
doorgeleid worden naar permanente sociale woningen;
dat er een extra financiële impuls vanuit het kabinet gegeven wordt om in overleg met VNG en de
woningcorporaties hierin te voorzien;
Ook andere wachtenden op een sociale woning toegang hebben tot deze tijdelijke woningen en
dat gemengde bewoning met vluchtelingen daadwerkelijk gerealiseerd wordt;
Dat de korting op de bijstand in geld voor bewoners van deze woningen voor iedereen gelijk is en
niet hoger is dan de huur die voor deze woningen juridisch en in redelijkheid kan worden
gevraagd en dat er voldoende middelen overblijven om, met inachtneming van omstandigheden
als gezinssamenstelling, in redelijkheid nodig is om te kunnen voorzien in de basisbehoeften van
bestaan (incl. onderwijs),
Roept onze Tweede Kamerfractie op om nieuwe regelingen voor toegelaten vluchtelingen alleen
goed te keuren als aan bovenstaande voorwaarden volledig is voldaan,
En gaat over tot de orde van de dag.
Preadvies: overnemen.

13. Internationale veiligheid en de Krijgsmacht. (van: het netwerk Defensie)
Defensie (contactpersoon: Einmahl, Steven, S.M.)
Ridderkerk, Krimpen aan den IJssel
Ingediend op: 11-11-2015
Motie:
Overwegende dat
 De onveiligheid in het Midden-Oosten aan het toenemen is, zoals de oorlogen in Syrië,
Irak en de Islamitische Staat.
 Als gevolg hiervan de vluchtelingenstromen naar Europa aan het toenemen zijn.
 Het onrustig blijft in de Oekraïne door acties van het Russische leger en president Poetin.
 De PvdA in het beginselmanifest erkent dat wanneer vreedzame initiatieven
tekortschieten om de internationale rechtsorde te verdedigen of te herstellen een effectief
geweldsinstrument nodig is.
Constaterende dat
 Internationale veiligheid en de Krijgsmacht belangrijk zaken zijn en in toenemende mate
aan belang winnen zowel voor Nederland als de EU
Van mening zijn dat
 Defensie is van waarde wegens de onmisbare bijdrage aan internationale vrede, veiligheid
en solidariteit. Door een stabielere wereld zonder dreiging van (militair) geweld kunnen
mensen ook in arme landen beter in hun bestaan voorzien. Als sociaaldemocratische
partij maakt de PvdA zich sterk voor de inzetbaarheid van de krijgsmacht binnen de 3Daanpak (development-diplomacy-defense), die geldt als Nederlandse succesformule.
 De inzet van de krijgsmacht vindt bij voorkeur plaats binnen volkenrechtelijk mandaat.
Verzoekt het partijbestuur bovenstaande naar de programmacommissie te geleiden.
Toelichting:
Het netwerk defensie verwijst naar het manifest 'Het Nederlandse veiligheids- en defensiebeleid:
een herwaardering is nodig.' mede ondertekend door Oud-PvdA-minister van
Ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk, voormalig vredesactivist Mient Jan Faber en PvdApoliticus Felix Rottenberg (zie
https://www.defensie.nl/documenten/publicaties/2015/04/23/manifest-het-nederlandseveiligheids--en-defensiebeleid-een-herwaardering-is-nodig).
Partijgenoten Harry van den Bergh en Gerrit Valk maken deel uit van de Initiatiefgroep. Andere
mede-ondertekenaars zijn Ko Colijn, Ruud Koole, Ad Melkert, Paul Scheffer en Gerdi Verbeet.
Preadvies: overnemen
De motie ligt in het verlengde van de inbreng van de Tweede Kamerfractie van de afgelopen jaren,
gebaseerd op de 3D-aanpak (development-diplomacy-defense), en de inzet tijdens de
begrotingsbehandeling Defensie die deze week heeft plaatsgevonden.

14. Meer draagvlak organiseren voor vluchtelingenopvang door publiek optreden van
bewindslieden en door veel meer actie en resultaten voor meer werk en sociale woningen, en voor
minder armoede en ongelijkheid
Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard, G.)
Borger-Odoorn, Amsterdam West, Krimpen aan den IJssel
Ingediend op: 11-11-2015
Motie:
De PL, in vergadering bijeen op 14 november 2015 in Amersfoort,
Overwegende dat partijen ter rechterzijde oproepen om de regelingen voor toegelaten
vluchtelingen te versoberen met als doel de toestroom van vluchtelingen te ontmoedigen,
Overwegende dat dit een klimaat schept waarin vluchtelingen als een probleem worden gezien,
waarbij beelden worden gebruikt van gelukzoekers, profiteurs en gevaarlijke personen voor
veiligheid en welvaart,
Overwegende dat dit klimaat tezamen met de bestaande enorme tekorten op zowel het terrein van
voldoende werkgelegenheid als op andere terreinen eraan bijdragen dat er onder Nederlanders
een verminderd draagvlak bestaat voor de opvang van vluchtelingen,
Overwegende dat in de PL van 19 september jl. een motie is aangenomen waarin onze Tweede
Kamerfractie gevraagd is om voor aanzienlijk meer werk en minder armoede en ongelijkheid te
zorgen bij de begrotingsbehandeling voor 2016,
Roept onze Tweede Kamerfractie op om nieuwe, extra initiatieven te nemen die resulteren in
concrete extra arbeidsplaatsen, die zowel aan de noden van vluchtelingen als aan die van
bestaande werkzoekenden in goede onderlinge balans ten goede komen,
En gaat over tot de orde van de dag.
Preadvies: overnemen
Er zijn sinds de politieke ledenraad van 19 september zowel in woord als in daad wel degelijk
acties ondernomen om draagvlak voor vluchtelingenopvang te vergroten. We willen het draagvlak
vergroten door publieke optredens en we werken tegelijkertijd aan oplossingen. Belangrijk is ook
dat we oog hebben voor terechte zorgen die veel mensen hebben. Het tweede deel van de motie
betreft een oproep om meer inzet voor werkeloosheidsbestrijding. Er zijn veel concrete
maatregelen genomen die de werkgelegenheid bevorderen. We noemen er drie: het UWV krijgt
meer geld voor persoonlijke begeleiding, het wordt aantrekkelijker gemaakt om mensen in de
lagere loonschalen in dienst te nemen, en minister Asscher komt komende weken met een
update van zijn programma tegen werkeloosheid bij ouderen. We zien de motie als
ondersteuning van de inzet die de fractie pleegt.

15. Motie vrede Israël en Palestina
Eindhoven (contactpersoon: Welling, Gerben, G.P.)
Amsterdam West, Krimpen aan den IJssel
Ingediend op: 11-11-2015
Motie:
Constaterende dat
-

het geweld in Israël en de door Israël bezette gebieden toeneemt;
dit geweld in een relatief korte tijd vele doden onder zowel joodse Israëli’s als Palestijnse
burgers als gevolg heeft gehad;
dit een opeenvolging is van geweld waarbij in de afgelopen decennia reeds duizenden
doden zijn gevallen aan beide kanten;

overwegende dat
-

dit geweld niet los gezien kan worden van de illegale bezetting door Israël van Palestijns
grondgebied en Israël de illegale nederzettingen wil uitbreiden ;
een vredesakkoord en een tweestaten-oplossing door de patstelling tussen beide partijen
en het recente geweld steeds verder uit beeld raakt ;
Europa tot nu toe onvoldoende stappen heeft ondernomen om eventuele
vredesonderhandelingen te stimuleren;

Besluit de PvdA Tweede Kamerfractie op te roepen:
-

er bij het kabinet op aan te dringen om als EU veel krachtiger druk uit te oefenen op
zowel Israël als de Palestijnse autoriteit voor de-escalatie van het huidige geweld en
hervatting van vredesbesprekingen;
daarbij maatregelen, waaronder ook sancties, in het vooruitzicht te stellen wanneer
partijen het vredesproces blijven frustreren, bijvoorbeeld door voortdurende schendingen
van het internationaal recht.

Preadvies: overnemen

16. Snellere en beter gefaciliteerde integratie van toegelaten vluchtelingen en andere toegelaten
migranten
Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard, G.)
Borger-Odoorn, Krimpen aan den IJssel
Ingediend op: 11-11-2015
Motie:
De PL, in vergadering bijeen op 14 november 2015 in Amersfoort,
Overwegende dat allerlei vormen van tijdelijke noodopvang tot veel belastend gesleep leidt van
vaak getraumatiseerde vluchtelingen, waaronder veel kinderen, en van oordeel dat de capaciteit
van permanente kleinschalige asielopvang bij het COA daarom snel omhoog moet,
Van oordeel dat de capaciteit van het IND ook snel omhoog moet om de zorgvuldige toetsing van
asielverzoeken zo snel mogelijk en, behoudens gemotiveerde uitzonderingen, binnen drie
maanden te laten plaatsvinden,
Overwegende dat de ervaring leert dat het overgrote deel van vluchtelingen niet terugkeert naar
het land van herkomst, en dat de bezuinigingen op de facilitering van integratie van toegelaten
vluchtelingen en andere migranten geen effect hebben gehad op de instroom, maar wel een
negatief effect hebben gehad op de resultaten van integratie (dit jaar dreigt slechts 17% de
verplichte inburgering met goed resultaat te behalen),
Overwegende dat veel vluchtelingen en andere toegelaten migranten zeer gemotiveerd zijn om te
integreren met (taal)onderwijs, werk en vrijwilligersactiviteiten,
Van oordeel dat juist nu ingezet zou moeten om deze integratie veel beter te faciliteren door:
 taalonderwijs en vrijwilligerswerk ter beschikking te stellen en mogelijk te maken voor
vluchtelingen die nog in procedure zijn maar gelet op hun land van herkomst of
anderszins grote kans maken op een status,
 inburgeringsonderwijs en arbeidsbemiddeling organisatorisch en financieel niet, zoals
nu, geheel en eenzijdig een verantwoordelijkheid te laten zijn van individuele
vluchtelingen en andere toegelaten migranten zelf, maar dit beter te organiseren en ten
minste deels door de Staat te financieren, en
 een extra inzet op diplomaerkenning/extra inzet op onderwijs om hiaten die dat in de weg
staan op te vullen voor vluchtelingen en andere migranten met recht op verblijf,
Roept onze Tweede Kamerfractie op om op korte termijn met een initiatiefplan hiervoor te komen
en daarvoor ook de benodigde middelen te vragen,
En gaat over tot de orde van de dag
Preadvies: overnemen
De PvdA heeft een motie ingediend waarin we oproepen tot het eerder beginnen met het leren
van de Nederlandse taal en Nederlandse normen en waarden. Daarnaast heeft ook diploma
erkenning onze aandacht. Er zijn veel vrijwilligers die enorm helpen door bijvoorbeeld het geven
van Nederlandse les. Zodra mensen een status krijgen, krijgen ze ook taalonderwijs. Ze hoeven
het geld niet terug te betalen als ze de cursussen halen. Vandaar dat het niet nodig is om het
taalonderwijs gratis te maken.

17. Aanmeldcentra voor vluchtelingen in (regio’s van ) landen van herkomst en onderzoek naar
mogelijkheden voor Green Card systeem voor arbeidsmigranten uit m.n. Afrika
Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard, G.)
Borger-Odoorn, Krimpen aan den IJssel
Ingediend op: 11-11-2015
Motie:
De PL, in vergadering bijeen op 14 november 2015 in Amersfoort,
Overwegende dat de EU- en kabinetsplannen voorzien in meer en betere aanmeldcentra voor
vluchtelingen in landen van aankomst als Griekenland en Italië,
Overwegende dat daarmee de gevaarlijke reis naar deze landen van aankomst vaak afhankelijk
blijft van mensensmokkelaars met alle risico’s van dien,
Overwegende dat deze risico’s beperkt kunnen worden en de migratiedruk beter beheersbaar
gemaakt kan worden door het creëren van aanmeldcentra in (de buurt van) landen van herkomst
van de meeste vluchtelingen, met transparante zo rechtvaardig mogelijke toelatingscriteria, en bij
toelating veilig vervoer, tezamen met een structurele regeling voor verdeling van toegelaten
vluchtelingen binnen de Europese Unie en andere landen die ertoe gebracht kunnen worden om
hieraan mee te doen, en met de realisatie van een veel humanere opvang en
integratiemogelijkheden in de regio,
Overwegende dat de migratiedruk mogelijk verder beter beheersbaar gemaakt kan worden door
de introductie van een zgn. ‘Green Card’ systeem voor de tijdelijke toelating van
arbeidsmigranten voor banen waarvoor in Europese landen tekorten aan personeel zijn, met
beperkte sociale rechten en geen recht op gezinshereniging gedurende de tijdelijke toelating, voor
bijv. maximaal vijf jaar, met ondersteuning bij terugkeer en de voorbereiding daarop, en met
aanmeldcentra in met name West- en Noord-Afrika,
Roept onze Tweede Kamerfractie en Eurodelegatie op om te bevorderen dat er aanmeldcentra
voor asiel in regio’s van herkomst tot stand komen zoals hiervoor bedoeld,
Roept ons internationaal secretariaat op om in samenwerking met de Max van der Stoel
Foundation, onze TK-fractie en onze Eurodelegatie de mogelijkheden voor een Green Card
systeem verder te onderzoeken en hierover binnen een jaar aan de politieke ledenraad te
rapporteren,
En gaat over tot de orde van de dag.
Preadvies: afwijzen
Een belangrijk punt voor ons is het tegengaan van uitbuiting van werknemers, en dat is een taai
gevecht waarin minister Asscher voorop loopt. Daarom willen in overleg treden met de
vakbonden, het SER en werkgevers om gezamenlijk na te denken over hoe we legale
arbeidsmigratie beter willen vormgeven. We kunnen niet vooruitlopen op de uitkomst en daarom
wijzen we de motie in deze vorm af.

18. Conflictbeheersing in Syrië en omgeving
Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard, G.)
Borger-Odoorn, Amsterdam West, Krimpen aan den IJssel
Ingediend op: 11-11-2015
Motie:
De PL, in vergadering bijeen op 14 november 2015 in Amersfoort,
Overwegende dat het conflict in Syrië nu al jaren aanhoudt, zich zelfs verdiept, dat er vooralsnog
geen zicht is op beëindiging ervan en dat de burgeroorlog ook andere, omliggende landen dreigt
te destabiliseren,
Overwegende dat het vanwege humanitaire redenen en vanwege de grote vluchtelingenstroom die
het oorlogsleed tot gevolg heeft, van belang is dat de internationale gemeenschap, inclusief
Europa, een initiatief neemt voor het beëindigen van de gewelddadigheden,
Roept onze Tweede Kamerfractie en Eurodelegatie op om te bevorderen dat Nederland en de EU
internationale initiatieven ten volle ondersteunen en een actieve inbreng leveren om te komen tot:
 een zo spoedig mogelijk einde aan het geweld;
 gesprekken over een politieke oplossing voor de Syrische burgeroorlog en het conflict van
Turkije met de Koerden, met deelname van betrokken partijen, die moeten leiden tot
afspraken voor een transitiefase en uiteindelijk tot een Syrië en Turkije waarin alle
bevolkingsgroepen in veiligheid en vrede kunnen leven;
 extra internationale steun voor de ernstige humanitaire situatie in Syrië en voor betere
opvang van vluchtelingen in aangrenzende landen;
En gaat over tot de orde van de dag.
Preadvies: overnemen

19. New Green Deal
Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard, G.)
Borger-Odoorn, Amsterdam West, Krimpen aan den IJssel
Ingediend op: 11-11-2015
Motie:
De PL, in vergadering bijeen op 14 november 2015 in Amersfoort,
Overwegende dat de duurzaamheid en de werkgelegenheid, als ook onze geopolitieke belangen,
er mee gediend zijn als aanvullend op het bestaande en aanvaarde beleid, zoals het
Energieakkoord, een concreet plan tot stand komt in de vorm van een ‘New Green Deal’, met
concrete doelstellingen, tijdspaden en maatregelen en vergezeld van concrete doelen op het
terrein van extra werkgelegenheid, met als elementen onder meer:
 Een volledige verduurzaming van de bestaande en nieuwbouw van woningen,
bedrijfsobjecten en andere accommodaties gericht op nul-op-de-meter
 Een verduurzaming van onze industrie met terugdringing van het gebruik van fossiele
brandstoffen, recycling van afvalstoffen en –warmte, op basis van nader af te spreken
concrete doelstellingen
 Een verduurzaming van onze transportsector, met uitbanning van fossiele brandstoffen
op de weg, spoor en het water, en op iets langere termijn ook in de lucht
 Een volledige verduurzaming van onze energieopwekking, zoveel mogelijk decentraal
 Een verduurzaming van onze landbouwsector gericht op het terugdringen van uitstoot
van schadelijke afvalstoffen en bevordering van biologisch, milieubewust en
diervriendelijk boeren
 Belastingmaatregelen die deze transformatie faciliteren en bevorderen
 Een financiële impuls om innovatie in verdere verduurzaming te bevorderen bij
kennisinstellingen
Roept onze Tweede Kamerfractie op voor zo’n New Green Deal het initiatief te nemen,
En gaat over tot de orde van de dag.
Preadvies: overnemen
De PvdA fractie deelt het belang dat in de motie wordt gehecht aan verduurzaming van
Nederland. Op een aantal van de voorgestelde elementen van een New Green Deal worden door
de PvdA fractie ook actief maatregelen gerealiseerd. Op die punten is de motie ondersteuning van
de inzet van de PvdA, nu en ook in de komende jaren. De voorgestelde New Green Deal gaat
echter op punten zo ver dat het onrealistisch en daarmee onuitvoerbaar wordt. Met dat
voorbehoud kunnen we de motie steunen.

20. Extra maatregelen voor uitvoering Energieakkoord
Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard, G.)
Amsterdam West, Krimpen aan den IJssel
Ingediend op: 11-11-2015
Motie:
De PL, in vergadering bijeen op 14 november 2015 in Amersfoort,
Overwegende dat blijkens rechterlijke uitspraak de doelstellingen van het Energieakkoord niet op
tijd en in voldoende mate bereikt dreigen te worden zonder aanvullende maatregelen,
Overwegende dat het kabinet gesteld heeft inhoudelijk het vonnis uit te zullen voeren, maar het
nemen van extra maatregelen heeft uitgesteld, in afwachting van aanvullend onderzoek,
Van oordeel dat de klimaatcrisis zo ernstig is dat er geen tijd verspild moet worden met het
nemen van extra maatregelen, en dat die maatregelen geen nader onderzoek vereisen,
Roept onze Tweede Kamerfractie op om initiatieven te nemen voor maatregelen die op korte
termijn genomen worden om terstond inhoudelijk uitvoering te geven aan genoemde rechterlijke
uitspraak, en hierover op het eerstvolgend congres te rapporteren,
En gaat over tot de orde van de dag.
Preadvies: overnemen
We delen niet alle overwegingen in de motie, maar wel de urgentie om nu verdere stappen te
zetten richting meer duurzaamheid en minder CO2 uitstoot. Door een motie van onze hand
werkt minister Kamp nu aan een concrete maatregelen om de CO2 uitstoot te verminderen, zoals
de rechter heeft bevolen. Goede plannen vergen wel goede voorbereiding, daarom heeft minister
Kamp tot juni 2016 om alles gereed te hebben.

21. Belastingplan: meer werk , minder ongelijkheid en meer vergroening
Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard, G.)
Borger-Odoorn, Krimpen aan den IJssel
Ingediend op: 11-11-2015
Motie:
De PL, in vergadering bijeen op 14 november 2015 in Amersfoort,
Overwegende dat het kabinet voor het Belastingplan 2016 geen meerderheid heeft in de Eerste
Kamer, en dat het om die wel te krijgen, kan kiezen tussen voorstellen die vooral gericht zijn op
verkleining van verschillen tussen alleen- en tweeverdieners en voorstellen die gericht zijn op
meer banen, meer vergroening en minder ongelijkheid,
Van oordeel dat laatstgenoemde keuze veruit te prefereren is,
Roept de Tweede Kamerfractie op om de steun van de PvdA aan het Belastingplan 2016 zoveel
mogelijk afhankelijk te maken van die keuze, en dus van meer banen, meer vergroening en
minder ongelijkheid,
En gaat over tot de orde van de dag.
Preadvies: overnemen.
We kunnen ons goed vinden in het belang dat in de motie wordt gehecht aan meer werk, meer
vergroening en minder inkomensverschillen. De inzet van de PvdA is om in dit belastingplan op
deze vlakken stappen te zetten. Dat is en blijft de hoofdopdracht van de PvdA, ook bij het
verwerven van steun in de Eerste Kamer. In die zin deelt de PvdA de waarden in de motie. Op dit
moment is het zaak ook partijen die onder meer waarde hechten aan het verkleinen van de
verschillen tussen één- en tweeverdieners niet uit te sluiten. De steun van deze partijen kan
cruciaal zijn voor de steun van het gehele plan, en daarmee voor het realiseren van tientallen
duizenden banen en het verkleinen van de ongelijkheid, zoals gebeurt met dit belastingplan.

22. Motie: Voorkom het terugsturen van vluchtelingen naar Turkije
Den Haag (contactpersoon: Terphuis, Sander, S.)
Ridderkerk
Ingediend op: 12-11-2015
Motie:
De Politieke Ledenraad van de Partij van de Arbeid op 14 november 2015 te Amersfoort bijeen
Constaterende dat:
 Mannen, vrouwen en kinderen moeten vluchten vanwege burgeroorlog en geweld uit
landen als Irak, Eritrea en Syrië op zoek naar een veilige haven en perspectief;
 De Europese Commissie in haar rapport van 10 november de noodklok luidt over Turkije
en stelt dat Turkije de spiraal van geweld en schendingen van mensenrechten moet
stoppen;
 Wij als sociaaldemocraten juist nu onmiskenbaar moeten kiezen voor mensenrechten en
voor oorlogsvluchtelingen, omdat zij onze steun hard nodig hebben.
Overwegende dat:
 Na de recente verkiezingen in Turkije is wederom duidelijk geworden dat het regime van
Erdogan op grote schaal mensenrechten schendt en jacht maakt op Koerdische
oppositieleden en op kritische journalisten;
 De vluchtelingenkampen in Turkije overvol zijn, en dat er nauwelijks voorzieningen zijn,
zoals medische hulp voor vrouwen en onderwijs voor kinderen;1
 De EU vergaande concessies doet aan het regime van Erdogan, zoals het visumvrij reizen
van Turken naar de EU met als doel nog meer vluchtelingen door Turkije te laten
opvangen, en dat terwijl Turkije niet in staat is bescherming en perspectief te bieden aan
vluchtelingen.
Roept de Tweede Kamerfractie op om;
Middels een motie in de Tweede Kamer uit te spreken dat de afspraken met Turkije over de
aanpak van de vluchtelingencrisis zich uitsluitend moeten richten op het bieden van bescherming
en perspectief aan vluchtelingen in Turkije, en dus niet op het terugsturen van vluchtelingen die
via Turkije doorreizen naar de EU.
1

Uit het recente rapport van Human Rights Watch van 8 november blijkt dat op dit moment
400.000 Syrische kinderen in vluchtelingenkampen van Turkije verblijven die geen onderwijs
krijgen.
Preadvies: overnemen
De fractie heeft onlangs de motie van de leden Voordewind en Van der Staaij gesteund. In deze
motie wordt afstand genomen van de suggestie dat succesvolle samenwerking met Turkije kan
leiden tot versnelde toetreding tot de EU. De focus van de onderhandelingen met Turkije is het
bieden van bescherming en perspectief aan vluchtelingen in Turkije, zoals de motie betoogt.

23. Mensenrechten in Iran
Den Haag (contactpersoon: Terphuis, Sander, S.)
Ridderkerk
Ingediend op: 12-11-2015
Motie:
De Politieke Ledenraad van de Partij van de Arbeid op 14 november 2015 te Amersfoort bijeen
Constaterende dat:
 Het aantal executies in Iran 2015 fors is toegenomen (van 1 januari tot 15 juli 2015 werden
694 doodstraffen uitgevoerd, aldus Amnesty International);
 Nog steeds een groot aantal politieke gevangenen in Iran zonder een proces, laat staan een
eerlijk proces, worden vastgehouden en gemarteld in de Iraanse gevangenissen.
Overwegende dat:
 De onlangs gesloten atoomdeal met Iran positieve gevolgen zal hebben voor het Iraanse
volk door het geleidelijk opheffen van de sancties tegen dat land, en voor het versterken
van de onderlinge relaties tussen Iran en het westen;
 Het bevorderen van economische betrekkingen en handel met Iran na de atoomdeal, hoe
gunstig ook voor de Nederlandse economie, niet mogen prevaleren boven het belang van
de bescherming van mensenrechten.
Roept de Tweede Kamerfractie op om;
 Te garanderen dat de bescherming van mensenrechten in Iran – in het bijzonder de
vrijlating van politieke gevangenen – steeds voorop moet staan in de economische
betrekkingen tussen Nederland en Iran.
Preadvies: overnemen
We willen de motie wat steker interpreteren en er bij het kabinet op aandringen dat de
bescherming van mensenrechten in Iran – in het bijzonder de vrijlating van politieke gevangenen
– steeds voorop moet staan en dat de sancties die ingesteld zijn vanwege de
mensenrechtenschendingen onverkort van kracht blijven.

24. Motie: Oplegging sancties op EU-landen die hun verantwoordelijkheid ontlopen bij opvang
vluchtelingen
Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard, G.)
Ingediend op: 12-11-2015
Motie:
De Politieke Ledenraad van de Partij van de Arbeid op 14 november 2015 te Amersfoort bijeen
Constaterende dat:
 Sommige landen van de EU, zoals Hongarije, hun humane verantwoordelijkheid
ontlopen bij het opvangen van vluchtelingen door het sluiten van hun grenzen in plaats
van het bieden bescherming aan vluchtelingen;
 De EU een waardengemeenschap is die steunt op solidariteit, respect voor mensenrechten
en op de menselijke waardigheid, en dat het bieden van een humane behandeling aan
vluchtelingen voor alle EU-landen als een kernelement geldt.
Overwegende dat:
 Alle landen van de EU hun verantwoordelijkheid moeten nemen om de
vluchtelingencrisis gezamenlijk op te lossen, en aan vluchtelingen een menswaardige
behandeling te bieden;
 Onze Tweede Kamer woordvoerder asiel en immigratie in het tv-programma Nieuwsuur
van afgelopen maandag zeer terecht opmerkte dat sancties moeten worden opgelegd aan
EU-landen die weigeren hun verantwoordelijkheid te nemen in het opvangen van
vluchtelingen.
Roept de Tweede Kamerfractie op om;
 Middels een motie in de Tweede Kamer de regering op te dragen om binnen de EU met
concrete voorstellen te komen tot het sanctioneren van EU-landen, die weigeren hun
verantwoordelijkheid te nemen om vluchtelingen op te vangen en aan hen een
menswaardige behandeling te geven.
Preadvies: overnemen.
Hetgeen in deze motie geopperd wordt komt overeen met het plan wat Paul Tang voor heeft
gesteld in een amendement in het Europees Parlement. Het zou niet zo moeten zijn dat lidstaten
alleen de lusten ervaren, maar niet de lasten van Europese samenwerking willen dragen. De
fractie ondersteunt dan ook dit voorstel van Paul Tang, alsmede deze motie.
https://paultang.pvda.nl/landen-die-opvang-weigeren-korten-op-eu-subsidies/
http://www.telegraaf.nl/buitenland/24669987/__EU__sanctie_bij_weigeren_opvang__.html
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/eu-parlement-sanctie-bij-weigeren-opvang

25. Internationale solidariteit en Guantánamo Bay
Zoetermeer (contactpersoon: Hanselman, Selwyn, S.R.)
Ingediend op: 12-11-2015
Motie:

De Politieke Ledenraad van de Partij van de Arbeid, bijeen op 14 november 2015 te Amersfoort,
Constaterende dat

-

de president van de Verenigde Staten verscheidene landen heeft verzocht om
gevangenen uit Guantánamo Bay op te nemen, waarvan Nederland is gevraagd
twee gevangenen te ontvangen,
de Nederlandse overheid vooralsnog niet is ingegaan op dit verzoek,
het rechtssysteem in Nederland wereldwijd als humanitair wordt gezien,
Nederland op internationaal vlak een lange traditie heeft van (wederzijdse)
solidariteit,

Overwegende dat

-

In het recente verleden Nederland vaker gevangenen uit het buitenland op
Nederlands grondgebied heeft gehuisvest en wij deze gevangenen behandelen
naar de maatstaven van de Nederlandse rechtsstaat,
De overgebleven Guantánamo-gevangenen al te lang in onzekerheid verkeren over
hun toekomst en hen de toegang tot een eerlijkere procesgang wordt onthouden
De ambitie om de gevangenis op Guantánamo Bay te sluiten wordt gehinderd door
een blokkade door het Amerikaanse Congres,

Roept de Tweede Kamerfractie op om:
1.

Bij het kabinet te bepleiten dat het bij de Verenigde Staten krachtig blijft aandringen op een
eerlijke procesgang voor alle overgebleven gevangenen op Guantánamo Bay en een plan voor
definitieve sluiting van de gevangenis;

2.

Mits er op bovenstaande terreinen betekenisvolle stappen worden gezet, en mits er voldoende
informatie over de rechtsgang van deze gevangenen wordt gedeeld, het kabinet te verzoeken
in gesprek te gaan over de overdracht van gevangenen uit Guantánamo Bay van de
Verenigde Staten naar Nederland;

3.

In geval van overdracht een schikking met de Verenigde Staten te treffen om eventuele
financiële consequenties van de overdracht voor de Nederlandse staat te compenseren;

en gaat over tot de orde van de dag
Preadvies: overnemen

26. De NPO: ook voor jonge kinderen!
Zoetermeer (contactpersoon: Hanselman, Selwyn, S.R.)
Ingediend op: 12-11-2015
Motie:
De Politieke Ledenraad van de Partij van de Arbeid, bijeen op 14 november 2015 te Amersfoort,
Constaterende dat
 De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) voornemens is de herhalingen van
Sesamstraat op de late namiddag op NPO1 te verplaatsen naar digitaal
themakanaal NPO Zappelin24,
 Kinderen die opgroeien in achterstandsituaties gebaat zijn bij het vrij unieke
educatieve karakter van dit programma,
 (jonge) Kinderen steeds meer gebruik maken van digitale kanalen, maar niet alle
kinderen daar toegang toe hebben, zeker in achterstandsituaties,
Overwegende dat
 Educatie onder de kerntaken valt van de NPO, zoals aangescherpt in de nieuwe
Mediawet,
 Ook (educatieve) kinderprogramma’s een uitgerekend publieke taak zijn,
 Publieke themakanalen niet vrij en open beschikbaar zijn voor iedereen op
Nederlands grondgebied, in tegenstelling tot NPO1, NPO2 en NPO3,
 Er een sterke noodzaak is voor toegankelijke educatieve programma’s voor
(jongere) kinderen op een expliciet niet-commerciële basis,
Roept de Tweede Kamerfractie op om:
 Zich ervoor in te zetten dat educatieve televisieprogramma’s voor (jongere) kinderen
zoals Sesamstraat op een volledig open publiek kanaal en op een voor kinderen geschikt
tijdstip uitgezonden blijven worden;
en gaat over tot de orde van de dag.
Advies: afwijzen
In een democratische rechtstaat zoals Nederland bemoeit de politiek zich niet met de inhoud of
indeling van televisieprogrammering. Die terughoudende rol van de politiek is een groot goed en
de PvdA staat daarvoor. Daarbij controleren we wel of de kerntaken, zoals vastgelegd in de wet
goed worden uitgevoerd. Binnen die kerntaken valt de plicht om aandacht te besteden aan
bereikbare (educatieve) kinderprogrammering. Een programma zoals Sesamstraat blijft als
educatief kinderprogramma wel aanwezig en beschikbaar binnen de programmering van NPO3,
zoals verwacht mag worden vanuit de vastgelegde kerntaken. Met het tijdstip van uitzenden horen
we ons dus vanuit principe niet te bemoeien. Wij ontraden de motie derhalve maar bewaken zeer
zeker het aanbod van toegankelijke kinder- / educatieve programmering.

27. Respect voor de nacht
Zoetermeer (contactpersoon: Hanselman, Selwyn, S.R.)
Ingediend op: 12-11-2015
Motie:
De Politieke Ledenraad van de Partij van de Arbeid, bijeen op 14 november 2015 te Amersfoort,
Constaterende dat
 Moderne lichtbronnen, zoals ledverlichting, over het algemeen minder elektrisch
vermogen gebruikt per watt aan zichtbaar licht dan traditionelere lichtbronnen,
 Deze in het openbaar echter veel feller worden ingezet,
Overwegende dat
 De Gezondheidsraad reeds in 2000 heeft gewaarschuwd voor de gevolgen van
overmatige verlichting ’s nachts op menselijk functioneren,
 Er sindsdien ook andere concrete aanwijzingen zijn gevonden dat deze
lichtvervuiling tijdens de nacht zowel planten als dieren – en daarmee het
ecosysteem – (negatief) beïnvloedt,
 Door te veel (en onnodig fel) licht in te zetten zowel op energetisch als ecologisch
vlak wordt getornd aan de bedoelde positieve effecten van deze nieuwe vormen
van verlichting voor duurzaamheid,
 Er vooralsnog geen universele richtlijnen en normen zijn van de rijksoverheid
voor verlichting in de openbare ruimte,
Roept de Tweede Kamerfractie op om:
 Te streven naar het vormen van duidelijke verlichtingsnormen en maatregelen om
lichtvervuiling ’s nachts zo veel mogelijk in te perken;
 Hierbij niet alleen bij het kabinet aan te dringen op handhaving van dergelijke
normen, maar ook op educatie op het vlak van lichtvervuiling;
 Het kabinet te verzoeken subsidies vrij te maken om innovaties rond, initiatieven
voor en onderzoek naar het verminderen van lichtvervuiling te stimuleren,
En gaat over tot de orde van de dag.
Preadvies: afwijzen
We onderschrijven de nadelige gevolgen van overmatige verlichting, en we delen de zorgen van
de indiener. Teveel licht in de nacht heeft effect op de leefomgeving en op de natuur. Echter… er
is meer duidelijkheid en onderzoek nodig voordat we subsidies kunnen geven voor concrete
maatregelen. Daarom moeten we deze motie toch afwijzen.

28. Stop investeren en beleggen in fossiele energie
PvdA Duurzaam (contactpersoon: Steenwinkel, Rolf, R.A.)
Ingediend op: 12-11-2015
Motie:
Constateert dat:








Dat veel bedrijven, pensioenfondsen en overheden hun waarde (grotendeels)
ontlenen aan fossiele energiebronnen en -reserves.
Er groeiend inzicht is dat de klimaatverandering een serieuze mondiale aanpak
behoeft en dat daarom strengere regulering van de uitstoot van CO2 binnen
enkele jaren zeer denkbaar is.
Er een toenemend besef is dat veel reserves aangaande fossiele energie, minder
waard zijn dan ingeschat.
Dat als gevolg hiervan (schoksgewijze) koersval van aandelen (de stabiliteit van) de
economie kan aantasten, wat grote gevolgen zal hebben voor werkgelegenheid en
pensioenen.
Het gradueel loslaten en afschrijven van beleggingen en investeringen in fossiele
energiebronnen (en daaraan gerelateerde producten) de beste manier is om
bovengenoemde effecten te voorkomen en/of te verzachten .

En dat:
 Er een brede maatschappelijke beweging is ontstaan om investeerders (o.a. ABP) hun geld
te laten terugtrekken uit de fossiele industrie.
 Dat de regering in 2014 heeft toegezegd een adviesaanvraag over dit thema (stranded
assets) bij de Adviesraad Internationale Vraagstukken te doen, maar deze aanvraag nooit
heeft gedaan.
Is van mening dat:


Investeringen en beleggingen van Nederlandse pensioenfondsen en banken in bedrijven
die betrokken zijn bij de winning, handel en bewerking van fossiele energiebronnen (of
daaraan gelieerde producten) en minder dan 50% van hun jaarwinst investeren in de
transitie naar de omzetting naar hernieuwbare energiebronnen, als onwenselijk worden
beschouwd en moeten worden afgebouwd.

En verzoekt de Tweede Kamerfractie om:
 De regering te verzoeken om alsnog de Adviesaanvraag Stranded Assets bij de AIV in te
dienen om te onderzoeken welke fossiele investeringen of reserveringen de Nederlandse
staat doet of heeft, direct of indirect.
 Naar aanleiding van dat advies een afbouwscenario voor die investeringen en
reserveringen te ontwikkelen en te starten.
Preadvies: afwijzen
We delen de ambitie voor meer duurzaamheid en minder afhankelijkheid van fossiele
brandstoffen. Maar dit vergt veel tijd. We zullen nog jaren afhankelijk blijven van gas, olie en
kolen, totdat we in 2050 volledig op duurzame energie over zijn. De doelen uit het
energieakkoord zijn ambitieus en vergen miljardeninvesteringen. Onze inzet is om de komende

jaren het energieakkoord goed uit te voeren, en daar waar het opportuun is een schep erboven op
te doen. Deze motie gaat nog verder en dat lijkt ons op dit moment niet haalbaar. Wel zullen we
rappelleren op de adviesaanvraag bij de AIV maar nog een stap verder en sneller, daarvoor zien
wij geen mogelijkheden op dit moment.

29. Vluchtelingenopvang en degelijke duurzame nazorg
Rotterdam (contactpersoon: Eikeren, van, Kevin, K.)
Ingediend op: 12-11-2015
Motie:
De politieke ledenraad van de PvdA bijeen op 14 november 2015
Overwegende dat:






De afgelopen 10 a 15 jaar de nazorg in de vluchtelingenopvang zwaar afgeroomd is
Nederland niet alleen een economische pionier, maar ook een uitgesproken
principiële en morele pionier mag zijn
We de rekening en de problemen bij een slechte nazorg bij vluchtelingenopvang
niet vooruit schuiven, maar direct problemen duurzaam oplossen
Veel buurthuizen in Nederland in hun voortbestaan worden bedreigd door
gemeentelijke bezuinigingen.
de arbeidsparticipatie van Nederlanders met Syrische achtergrond relatief zeer
laag is

Constaterende dat:
 Getraumatiseerde vluchtelingen nog steeds zelf verantwoordelijk zijn voor het
verwerven van competenties om deel te nemen aan de Nederlandse samenleving
en een onafhankelijk leven te leven
 Een aangenomen motie tot het bieden van taalonderwijs aan vluchtelingen niet
voldoende is
 Er nu al een tekort aan sociale huurwoningen is
 Dit probleem diverse integrale afwegingen vereist
Roept de Twee Kamer fractie op tot:
 Het aanbieden van een initiatiefnota vluchtelingen met daarin ten minste:
 Het versneld erkennen van diploma’s van vluchtelingen indien passend.
 Het zo snel mogelijk aanbieden van taalonderwijs
 Het zo snel mogelijk onderwijzen over de grondwet en de inrichting van de staat
 Het zo snel mogelijk wegwijs maken en richting geven in hun kansen en pad naar
de arbeidsmarkt
 Het stimuleren tot het bijbouwen van sociale huurwoningen
En gaat over tot de orde van de dag.
Preadvies: overnemen
We delen de mening van de indiener, echter de fractie kiest zelf voor de vorm, maar we zijn hier
al mee bezig. Zo heeft de fractie al een motie ingediend met als doel dat men eerder kan
beginnen met het leren van de Nederlandse taal, normen en waarden. Ook komt er extra
huisvesting en zijn we aan het bekijken hoe we het proces van diploma erkenning kunnen
versnellen.

