
PvdA-afdeling Amsterdam Zuid

MOTIE

De PvdA-afdeling Amsterdam Zuid, in vergadering bijeen op 24 maart 2014, overwegende: 

- de dramatisch slechte uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen;
- de uitspraak van Diederik Samsom dat dit lokale verkiezingen betreft en dat het “een beetje raar 

zou zijn als dat landelijke impact zou hebben”, feitelijk een desavouering inhoudt van alle lokale 
politici;

- de uitspraak van Samsom dat “zorg gegarandeerd is bij deelname van de PvdA aan een college 
van B&W”; een uitspraak die impliceert dat de kabinetsmaatregelen onvoldoende zijn 
gewaarborgd bij andere collegesamenstellingen en derhalve dus als onverantwoord moeten 
worden beschouwd; 

- dat het ingeslagen kabinetsbeleid kennelijk op onvoldoende steun kan rekenen bij het 
electoraat;

- dat de verkiezingsnederlaag niet verklaard mag worden uit het geven van onvoldoende uitleg 
over het gevoerde beleid, noch dat de resultaten daarvan nog niet zichtbaar zijn; 

roept de Tweede Kamerfractie en in het bijzonder Diederik Samsom op:

- zich te bezinnen op de ingeslagen koers zoals verwoord in het regeerakkoord en de 
maatregelen n.a.v. de uitwerking daarvan; 

- rekening te houden met de breed gedragen rapporten “Van Waarde” en “De bakens verzetten”;

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting
Als we de onvrede proberen te analyseren, vinden we die terug op vele beleidsterreinen. 
Het gaat nooit om één maatregel afzonderlijk, maar het geheel aan kabinetsplannen roept een beeld op 
van alles waar de PvdA nu juist niet voor staat. 

Binnenlandse Zaken

De megaprovincie Noord-Holland, Utrecht en Flevoland.
 Niemand wil het en het is ook maar de vraag of de ingeboekte bezuinigingen hiermee ook worden 
gehaald. De minister vergelijkt de voorgenomen fusie vaak met het Duitse Noordrijn Westfalen. Dan 
moet eerst een bevoegdhedendiscussie worden gevoerd.

Justitie en veiligheid

De rechtstaat wordt weliswaar niet afgebroken, maar wel minder toegankelijk door onder meer de 
verhoging van de griffierechten en bezuinigingen op de sociale rechtshulp.

Tegenover de strafbaarstelling van illegalen zou een ruimhartig kinderpardon staan. Nu dat pardon toch 
minder ruimhartig wordt uitgevoerd, laat de PvdA dat passeren. Ook legt de PvdA de staatssecretaris 
geen strobreed in de weg over afspraken met de politie over het aanhouden van illegalen 
(illegalenquotum). De partij en de fractie en kabinet staan hier lijnrecht tegenover elkaar. 

In de trieste kwestie van de zelfmoord van de Russische asielzoeker Dolmatov had iedere 
staatssecretaris dienen af te treden. De PvdA heeft het aanblijven van de staatssecretaris getolereerd. 
Bij het hele justitiedossier balanceert de PvdA op een morele grens. 

Sociale Zaken

Onder het mom van de Participatiewet worden enorme bezuinigingen doorgevoerd. 
Een door financiën gedreven beleid en niet een mensgericht beleid. Met name als het gaat om jonge 
mensen met een (lichte) verstandelijke beperking, gaat het kabinet hier een morele grens over.
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De aanscherping van de bijstandswet. 
Het klinkt op het eerste gezicht redelijk als mensen met een bijstandsuitkering iets terug doen voor de 
samenleving. Maar er treedt wel een verdringing op aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Sociale 
werkplaatsen worden op termijn opgeheven. De afspraken dat deze mensen met een arbeidsbeperking 
straks in het gewone arbeidsproces een baan krijgen, is een papieren afspraak. 
Zoals het er nu naar uitziet, zullen vanaf 2015 meer dan 50.000 mensen thuis duimen zitten te draaien.
Wettelijke rechten van mensen met een beperking worden gemeentelijke voorzieningen, die met minder 
geld moeten worden gerealiseerd. 
Als het om langdurige zorg gaat, wordt vooral gesproken over ouderen. Voor jongeren is in principe nog 
niets geregeld. 

De werkloosheid is opgelopen tot bijna 8%. 
Verder dan dat het de regering zorgen baart, komt dit kabinet niet. Ooit was “werk, werk, werk!” het 
motto van het kabinet Kok. Arbeidsparticipatie is een essentiële voorwaarde om mee te doen in een 
samenleving.

De Wet Werk en Zekerheid biedt vooralsnog alleen een versobering van het huidige sociale vangnet 
op. De banen die het zou moeten opleveren, bestaan vooralsnog alleen op papier.

Dat het Rijk zelf schoonmakers in dienst neemt, is illustratief voor de te ver doorgeschoten 
uitbestedingen van taken. Kennelijk waren de arbeidsvoorwaarden voor deze mensen bij particuliere 
schoonmaakbedrijven zo onder de maat, dat het zelf in dienst nemen de enige mogelijkheid was om te 
voldoen aan fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Het enige voorbeeld waarbij een verzelfstandiging / 
privatisering wordt teruggedraaid.

Onderwijs

Nederland heeft in het basisonderwijs de grootste klassen ( “Plofklassen”) in de Europese Unie. 
Niemand weet hoe daar straks het “passend onderwijs” in is in te passen. De extra leraren die door de 
minister zijn toegezegd, zijn een sigaar uit eigen doos. Die zijn namelijk de afgelopen jaren eerst 
wegbezuinigd.

Buitenlandse zaken en Ontwikkelingssamenwerking

Dat er andere accenten dan in het verleden gelegd moeten worden, is mede een gevolg van 
voortschrijdend inzicht. Maar de ontwikkelingssamenwerking koppelen aan buitenlandse handel, heeft 
meer te maken met eigenbelang dan met het bestrijden van armoede in de derde wereld.

Het door met name populistische partijen opgeroepen frame (“luie Grieken”) in het kader van de 
reddingsoperaties voor Zuideuropese landen werd niet krachtig tegengesproken. Hierdoor werd de 
noodzakelijke kritische houding ten opzichte van Europa tot een onnodige Euroscepsis.

Media

Het Mediafonds wordt opgeheven waardoor diepgaande producties niet meer gefinancierd kunnen 
worden. Dat de afgeknepen publieke omroep deze zaak zal overnemen, valt nog te bezien. Zonder dat 
er enige visie tegenover staat, wordt op de publieke omroep drastisch bezuinigd. De VVD 
staatssecretaris heeft al verkondigd dat de NPO meer inkomsten uit reclamegelden kan genereren. Het 
is een verborgen liberale agenda om het publieke bestel af te bouwen. Onder een PvdA minister.

Cultuur

De bezuinigingen van Rutte I zijn niet teruggedraaid. Dat is ernstig omdat het om toch al een relatief 
gering bedrag gaat. 

Het Geldmuseum in Utrecht is opgeheven en de unieke collectie van het Koninklijk Instituut voor de 
Tropen (KIT) gaat naar Alexandrië. Een beschamende vertoning. Gaan de ministers van Onderwijs en 
Buitenlandse Zaken deze collectie persoonlijk aan generaal al Sisi in Egypte aanbieden? 

Last but not least: de JSF waar de PvdA een zoveelste draai maakte.

Ingediend door Jurriaan Fransman
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