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Een bewogen jaar        Jan Kuipers 

 
Alweer een jaar voorbij; 2020 ligt alweer bijna achter ons. Bij velen zal 2020 in het geheugen blijven als 

een jaar waarin vele onprettige dingen plaatsvonden. Allereerst de coronapandemie; we dachten toen in 

februari dat het virus in China zou blijven. Helaas heeft het de hele wereld veroverd. En bij ons kwam in 

maart de lockdown. Dat heeft veel impact op ons leven gehad, zowel fysiek als mentaal, en we zijn er 

nog steeds niet van af. 

 

De Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn inmiddels achter de rug en zoals u weet heeft Biden deze 

gewonnen. Jammer alleen dat Trump zijn verlies niet wil aanvaarden. Waar blijft de democratie als je je 

verlies niet aanvaardt? 

Jammer genoeg zie je dat steeds meer; dat een minderheid zich niet wil neerleggen bij de democratische 

besluiten; denk alleen maar aan Hongarije en Polen. De gevolgen hiervan zijn ook in Frankrijk te zien, 

waar een leerkracht zijn leerlingen probeert respect op te brengen voor elkaars opvattingen. Ook hier zie 

je dat een minderheid dit respect niet op kan brengen en een enkeling zelfs overgaat tot eigen rechter 

spelen met de dood als gevolg. 

 

Ook in ons eigen land zijn er partijen die weinig respect hebben voor democratische besluiten; ik betreur 

dat maar ik weet ook dat de meerderheid hier niet achter staat. Zo kunnen we wel doorgaan; nee 2020 is 

geen jaar waar we met trots op terug kunnen kijken. Toch gloort er hoop …. Vanaf 20 januari a.s. horen 

we vanuit Amerika hopelijk een ander soort geluid dan we gewend waren. In de Europese commissie 

wordt eindelijk gesproken over hoe we fundamentalisme kunnen bestrijden en wellicht wordt in ons 

eigen land artikel 23 in de Nederlandse grondwet wellicht aangepast aan de huidige maatstaven. 

 

En…we kunnen in maart naar de stembus! Ieders stem telt! Je doet ertoe! Misschien dat het 

neoliberalisme eindelijk op z’n retour is. Als zelfs de VVD het minimumloon wil verhogen en niet alles 

meer aan de vrije markt wil overlaten; dan gloort er hoop. Kerst staat voor de deur en misschien mogen 

we dit feest toch met familie samen vieren.  

 

 

Algemene beschouwing (bijdrage bij begrotingsbehandeling)     Sandra Groenendal 

 
Bij het vaststellen van de begroting zien we ons geconfronteerd met een noodzakelijke verhoging van de 

lokale lasten. De PvdA betoogt en beoogt al jaren dat we lokale lasten uitsluitend mee moeten laten 

stijgen met de inflatie. Nu niet langer de goedkoopste in de regio met al alle gevolgen van dien. Voor de 

kijkers thuis. Dat krampachtig vasthouden aan de laagste lasten willen hebben, resulteert erin dat 

Teylingen vanwege de lage gemeentelijke OZB-tarieven gekort wordt op de uitkering uit het 

Gemeentefonds en daardoor minder inkomsten uit de algemene uitkering van het Rijk ontvangt 

De PvdA Teylingen zegt dan ook: neem je verlies. Een gemeente houdt in Nederland een algemene 

reserve aan voor incidentele onvoorziene kosten. In Teylingen hebben we een zeer forse algemene 

reserve.  

Je zou kunnen zeggen dat we de afgelopen jaren hebben gespaard voor als er zich een keer een ramp zou 

voordoen. Die ramp doet zich nu voor, die heet Corona. Hier hebben we voor gespaard! Daarom moeten 
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we de kosten die samenhangen met de Corona-crisis eenmalig afboeken zoals het College voorstelt. Dit 

jaar, maar de met Corona samenhangende kosten, lopen de komende jaren door; dus ook in de komende 

jaren. Neem het verlies direct uit ons spaargeld en schuif de rekening niet door naar de toekomst.  

Bezuinigen op de zorg is wat de PvdA Teylingen betreft niet verstandig, en zeker niet in tijden van 

crisis. Er ontbreekt nog te veel informatie om nu al te speculeren over bezuinigingen. De Corona-crisis 

treft de samenleving hard, en de gevolgen die dat heeft moeten we met elkaar opvangen. Niet 

bezuinigen op de vangnetten van mensen, ook niet op publieke voorzieningen zoals bibliotheken en 

wijkcentra. Niet bezuinigen op voorzieningen die de maatschappij dragen. We kunnen onze jeugd niet in 

de kou laten staan! 

Natuurlijk is het goed om te kijken naar de kostenkant: kan het efficiënter, kunnen we zorgfraude 

tegengaan, zo kunnen we geld besparen. Maar dat is wat anders dan bezuinigen. Mensen die zorg nodig 

hebben moeten dat ook geleverd krijgen. We willen geen wachtlijsten aanleggen en geen nee zeggen 

tegen mensen die zorg nodig hebben. Geen zorgplafonds. 

Een niet geheel sluitende begroting is een signaal aan landelijke en provinciale overheden. Als het niet 

kan, dan kan het niet. Daarom heeft de gemeente ook getekend voor de VNG-motie. We zien dat onze 

gemeentelijke vrijheid steeds verder beperkt wordt. Ik wil daarover met het Rijk in gesprek. Zolang we 

niet meer of minder zijn dan een lokaal loket van de rijksoverheid, kunnen we niet als enige 

verantwoordelijk worden gesteld voor de financiële consequenties. Of het Rijk geeft ons de ruimte om 

zelf beleid te maken, of het moet de hele rekening betalen.’  

 

Niemand is gehouden aan het onmogelijke. Wij gaan in Teylingen niet de landelijke problemen 

oplossen, daarvoor ligt de sleutel in Den Haag. De PvdA is beducht dat we het niveau van onze 

voorzieningen tegen de achtergrond van financiële gezondheid in de huidige situatie niet kunnen 

bestendigen. Daarbij moeten we ons ook realiseren dat dit niet telkens kan worden opgevangen door 

opnieuw een forse verhoging van de lasten voor onze inwoners en bedrijven. Deze begroting, gezien 

tegen de zorgelijke achtergrond die het college ons voorhoudt, is daarvan het harde bewijs. 

We kunnen natuurlijk doorgaan met de kaasschaaf over de rug van onze inwoners en bedrijven. We 

kunnen het zwembad sluiten, of de bibliotheekvoorzieningen afbouwen. Maar in dit geval zeggen wij: 

tot hier en niet verder, dit willen we niet. Het voelt alsof we met de rug tegen de muur worden gezet. Het 

gedeelte van onze begroting waar we kunnen zoeken naar bezuinigingen, wordt steeds kleiner en gaat 

ten koste van kwetsbare mensen. 

 

Met het terugdringen van enkel de kostenstijging in de zorg zijn we er niet. Uitdagingen op het gebied 

van woningbouw, duurzaamheid en het leefbaar houden van onze kernen blijven. In de afgelopen 

maanden is wel gebleken hoe belangrijk een eigen huis en thuis is, en hoe fijn het is dat wij zoveel groen 

en letterlijk (adem)ruimte om ons heen hebben. De voordelen van het thuiswerken geeft dat je niet per 

se dicht bij het werk hoeft te wonen. Dat biedt perspectief om meer jongeren te behouden, wat 

uiteindelijk weer ervoor zorgt dat ook onze voorzieningen, zoals winkels, verenigingen en scholen hun 

deuren kunnen openhouden. Dan moeten er echter wel woningen zijn. Wie gelooft in de neoliberale 

droom dat de markt en projectontwikkelaars het wel zullen oplossen, komt bedrogen uit. We hebben een 

nieuw woonprogramma voor de komende jaren. Hierin zitten duidelijk afspraken voor de realisatie van 

sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Onduidelijk is nog hoe we dit gaan bereiken.  Hoe 

ziet de wethouder de rol van de gemeente in de toekomst om deze doelen te bereiken? Moeten we als 

overheid niet meer de regierol naar ons toe trekken? Niet alleen woningen realiseren in Hooghkamer of 

Nieuw Boeckhorst door projectontwikkelaars. De PvdA pleit voor een actieplan om de realisatie van 

woningen op verschillende locaties te versnellen om onze doelstellingen uit het woonprogramma te 
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bereiken en dient hiertoe een motie in. Op het gebied van woningbouw is betere communicatie en tijdige 

afstemming met raad én omwonenden echt nodig. Te vaak lopen woningbouwprojecten vertraging op en 

ontstaan er problemen in de omgeving van bouwplaatsen omdat er aan de voorkant te weinig is 

geïnvesteerd in omgevingsmanagement. Graag zouden wij op korte termijn een evaluatie willen. 

 

De klimaatverandering dwingt ons tot overschakelen van fossiele naar hernieuwbare energie. In de 

concept Regionale Energie Strategie van het Holland Rijnland van mei jl. is mede namens Teylingen 

aangegeven waar in Holland Rijnland en dus ook in Teylingen windmolens en zonneweides denkbaar 

zijn. Niet over 25 jaar, maar in werking over 5 jaar. In Teylingen wordt op dit moment 4,5% 

hernieuwbare energie opgewekt – waarvan meer dan 50% uit biomassa wat we niet willen, Nederland 

staat op 7,6%.  

Het zal u duidelijk zijn wat ik bedoel: werk aan de winkel in Teylingen! Laten wij hierin investeren 

zodat we straks in 2030 echt een uitstootvrije gemeente zijn. Wij hebben hiervoor een motie ingediend.  

 

Als gemeente hebben we nog veel uitdagingen. Ik noem de huisvesting van seizoenarbeiders onder 

volstrekt mensonwaardige en zelfs soms brandgevaarlijke situaties. Om nog maar te zwijgen over het 

feit dat zij in die omstandigheden onmogelijk zich aan de 1,5 meter regel kunnen houden. En toch 

bezuinigen wij daar. Ik noem óók opnieuw het volstrekt achterblijven van de bouw van sociale 

huurwoningen. Wat dit betreft vraagt de PvdA zich zelfs af of het college met de woningcorporaties wel 

in een sfeer van gezamenlijk de schouders eronder optrekt. Gezien de geringe voortvarendheid op dit 

vlak ben ik maar zo vrij daar gezonde twijfels over te hebben. 

Afsluitend: met de begroting op zich kan de PvdA niet instemmen, in lijn met het programma Vitaal 

Teylingen bevat de begroting onvoldoende beoogde concrete resultaten of effecten. Wat krijgen de 

inwoners van Teylingen nu voor dit geld aan tastbaar resultaat? 

 

 

Eén jaar         Paul Witteman 

 

Ruim een jaar geleden ben ik begonnen als raadslid. Zonder veel verwachtingen overigens. 

Waarschijnlijk mijn manier om me voor te bereiden op een rol in de oppositie. Dan valt het altijd mee. 

 

Mijn ervaringen in het eerste jaar zijn zeer wisselend. Van een constructieve bijdrage kunnen leveren tot 

vechten tegen de bierkaai. Het eerste jaar heb ik me vooral beziggehouden met woningbouw, overlast 

van Schiphol, financiën en duurzaamheid.  

 

Woningbouw 

In Teylingen zijn we goed in het benoemen van woningbouwplannen. Grote projecten (lees: 

Hooghkamer en straks Nieuw Boeckhorst) komen ook van de grond, mede door projectontwikkelaars. 

We kunnen ons in Teylingen terecht de bouwkampioen van de Bollenstreek noemen. Andere projecten 

gaan langzaam en krijgen minder prioriteit. Dit vindt de gehele gemeenteraad geen goede zaak, maar 

actie ho maar. Onze motie voor een actieplan om er meer vaart in te krijgen is raadsbreed aangenomen. 

Dit lukte echter pas nadat we de deadline voor dit actieplan in het tweede kwartaal van 2021 hadden 

gesteld. Ik heb nu al spijt dat we hierin zijn meegegaan. Een half jaar voor het opstellen van een 

actieplan. Wat mij betreft gebrek aan daadkracht en dit gaat ten koste van de realisatie van betaalbare 
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woningen voor jongeren, starters op de woningmarkt en senioren. Nog veel werk te verzetten als PvdA-

fractie. 

 

Overlast van Schiphol 

In het begin van de corona-periode was het heel even rustig in het luchtruim boven Teylingen. Op dat 

moment kwam ook de nieuwe luchtvaartnota uit. Als Teylingen hebben we hier op diverse manieren van 

ons laten horen. De PvdA Teylingen heeft hierbij drie speerpunten: geen verdere groei van het aantal 

verkeersbewegingen, geen nachtvluchten en geen parallelle Kaagbaan. Met name deze laatste 

ontwikkeling hangt nog boven ons hoofd. Een extra baan betekent voor Teylingen waarschijnlijk meer 

overlast en voor andere delen rondom Schiphol minder overlast. Ook toekomstige woningbouw kan 

hierdoor worden beperkt. Besluitvorming over deze baan loopt nog en zal in 2021 duidelijk worden. 

Hoewel we als Teylingen maar een klein radartje zijn, moeten we ons goed laten horen.  

 

Financiën 

De gemeente Teylingen is een financieel gezonde gemeente. We hebben echter wel het probleem dat we 

meer uitgeven dan er binnenkomt. De oorzaak is tweeledig: het streven van de VVD Teylingen om lage 

lasten kampioen te blijven en de bijdrage vanuit het rijk. Onze liberale collega’s willen voor een 

dubbeltje op de eerste rang zitten. Symbolisch gaat de OZB met een paar euro omhoog maar als we onze 

voorzieningen op het gebied van zorg, infrastructuur of sport op niveau willen houden moet het anders. 

Neem bijvoorbeeld de afschaffing in 2022 van de precariorechten, de heffing die gemeenten opleggen 

voor het gebruik van de grond voor kabels en leidingen. Deze rechten worden door Liander en Dunea 

doorberekend aan de gebruikers, u en ik. Hiermee valt straks 3 miljoen euro weg. Hiervoor wordt straks 

slechts 1,5 miljoen euro opgehaald via de OZB. De inwoners zijn waarschijnlijk blij maar wat mij 

betreft een staaltje korte termijn politiek en wederom doet dit college een greep uit de algemene reserve 

zonder dat het iets oplevert voor Teylingen.  

 

Duurzaamheid 

Over dit onderwerp is de afgelopen jaren veel gesproken en weinig bereikt. Hetgeen dat is bereikt 

beperkt zich tot de eigen gemeentelijke organisatie of dankzij particuliere initiatieven. Wederom gebrek 

aan daadkracht en visie. Mij bekruipt regelmatig het gevoel dat we dit onderwerp hebben uitbesteed aan 

een VVD-wethouder uit Heemstede. Ruim vier jaar geleden heeft de toenmalige PvdA-fractie de motie 

Teylingen duurzaam in 2030 ingediend. Deze motie werd breed ondersteund en staat als afgehandeld in 

de raadsleden systeem. Dit zegt volgens mij alles. 

 

En nog steeds is het enthousiasme bij mij aanwezig! Waarom? Omdat ik nog steeds denk iets te kunnen 

veranderen zodat er voor iedereen plek is in Teylingen en samen deze gemeente tot een leuke plek 

maken.  

  

 

Column         Gerrit van der Meer 

 

Terug naar onze wortels 
De Partij van de Arbeid zweert het neoliberalisme af. Het verkiezingsprogramma laat daarover geen 

misverstanden. De kernwaarden van de sociaaldemocratie zijn terug en de hoofdpunten van het 

programma zijn duidelijk: verhogen van het minimumloon, verlagen van de zorgpremie en afschaffen 
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van het eigen risico, eindelijk weer een aparte minister voor wonen en afschaffen van de 

verhuurdersheffing, en een eerlijke bijdrage van miljonairs en multinationals. 

Met een negatieve blik zou je kunnen zeggen dat daarmee ernstige fouten uit het verleden worden 

rechtgezet. De paarse kabinetten van Kok verklaarden de markt heilig en waren onder andere 

verantwoordelijk voor het invoeren van de rampzalige marktwerking in de zorg. Wouter Bos voerde in 

het kabinet Balkenende IV als minister van financiën die huurdersheffing in en Ella Vogelaar begon met 

de heffing van vennootschapsbelasting voor woningcorporaties, zij het met tegenzin en in opdracht van 

Wouter Bos. De koers van het kabinet Rutte II, met Lodewijk Asscher als vicepremier, kan ook goed als 

neoliberaal worden omschreven. In dat kabinet was Jetta Klijnsma verantwoordelijk voor de invoering 

van de Participatiewet, waar onder andere de afschuwelijke tegenprestatie in zat, vanuit het scheve 

principe dat een uitkering geen op zichzelf staand recht is, maar een gunst waarvoor je wat terug moet 

doen. 

 

Met eenzelfde negatieve blik kun je stellen, dat we de coronacrisis nodig hadden om tot deze 

koerswijziging te komen. Inderdaad, in het afgelopen half jaar zagen we duidelijker dan ooit de 

tekortkomingen van de ‘zorgmarkt’. En de grote kloof tussen arm en rijk werd nóg groter en 

schrijnender. Weer vingen uitkeringsgerechtigden en werkenden met een laag inkomen de zwaarste 

klappen op, net als bij de financiële crisis vanaf 2008. Een grotere behoefte aan een sociaaldemocratisch 

beleid is er waarschijnlijk sinds de tachtiger jaren van de vorige eeuw niet meer geweest. 

Mijn insteek houd ik liever positief. Ik heb bij het verschijnen van het verkiezingsprogramma (‘Ons plan 

voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland’) een klein feestje gevierd. Klein en privé, omdat grote 

feesten nu even niet kunnen. Ik ben in al die jaren, waarin ik stevige kritiek had op kabinetten waarvoor 

de PvdA medeverantwoordelijk was, toch loyaal lid gebleven. Soms voelde ik me niet gelukkig, als ik 

maatregelen van PvdA bewindslieden niet kon verdedigen. Maar nu steek ik de vlag uit en sta ik te 

juichen bij het mooie verkiezingsprogramma. 

 

Ik hoop serieus dat veel mensen dezelfde positieve insteek kiezen en in maart volgend jaar weer op ons 

gaan stemmen. Electoraal hebben we voor de neoliberale koers een enorme prijs betaald! Ik zei in mijn 

wethouderstijd en als voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad wel eens, dat ik liever lid ben van een 

kleine, principiële partij dan van een grote partij die weliswaar meer macht en invloed heeft, maar voor 

het uitoefenen van die macht de principes laat varen. De eerste keer dat ik dat zei, was toen Wim Kok 

het zelfs letterlijk had over het afschudden van de ideologische veren. Ik krijg nog kippenvel als ik eraan 

denk en wat betreft die kleine partij werd ik jaren later op mijn wenken bediend. Natuurlijk ben ik nog 

veel liever lid van een grote partij die aan haar principes vasthoudt! Daar moeten we in de komende 

maanden dus voor knokken. Dat zal voor een groot deel digitaal moeten gebeuren en misschien is dat 

voor sociaaldemocraten die graag oog in oog met kiezers in gesprek gaan wel minder leuk, maar ik doe 

mee! Jullie ook toch? 

 

Een persoonlijke notitie       Remco Huisman 

 
Kan de Nederlandse kiezer wel omgaan met het begrip “eerlijker delen”? 

 

Het is dit jaar herfst in coronatijd. De politieke partijen maken zich op voor de verkiezingen van volgend 

jaar in maart. Zo hebben de partijen, in ieder geval de grootste, hun programma’s gepresenteerd. Met het 

programma van de PvdA ben ik zeer blij. Een herkenbaar progressief profiel gericht op de groep mensen 
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aan de onderkant van de maatschappij en in het bijzonder de jongeren. De ideeën vallen noodzakelijk 

nog binnen het neoliberalisme. Maar nu meer aan de kant van de progressieven. Het is een profiel dat de 

PvdA past en een beetje meer van het sociaaldemocratische eerlijker delen. Wat dat betreft mag het van 

mij nog een beetje meer “eerlijker delen”. 

 

Jarenlang hebben we als het ware van de daken geschreeuwd dat de lonen gelijke trend moeten houden 

met de prijzen. Nu heeft een heuse Haagse commissie voor het eerst bevestigd dat je van het loon van 

een zorgmedewerker maandelijks niet kan rondkomen. Wat nog niet is gezegd, is dat hetzelfde geldt 

voor een leraar, een beveiliger en de laagste rangen bij defensie. Maar ook de medewerker in loondienst. 

De burger weet dat wel. Om rond te komen of een passende woning te huren of kopen zijn er minstens 

twee inkomens nodig. Dit is niet het idee van eerlijker delen. 40 jaar geleden was één inkomen 

voldoende. Of de kiezer dat nog weet op het moment suprême in het stemhokje is nog maar de vraag.  

Nu een politieke commissie dat eindelijk heeft vastgesteld zullen de verkiezingen bepalen hoe we verder 

gaan. Gaan we eerlijker delen? Op dit moment is er volgens de regering en het VNO/NCW zeker geen 

ruimte om tijdens deze pandemie de lonen te verhogen. Wanneer dan wel, wordt nooit gezegd. Wel 

roepen de coalitiepartijen in koor dat de minimumlonen omhoog moeten. Het staat notabene ook in hun 

verkiezingsprogramma’s! Maar loonsverhoging!  De burger weet dat wel, maar op basis van wat kiest 

de kiezer op het moment suprême in het stemhokje? 

 

Wat de burger ook weet, maar de politiek bij lange na niet, is dat Nederland aan het verarmen is. Dat wil 

zeggen de onderkant van de samenleving, maar de weinigen aan de bovenkant worden steeds rijker. Het 

gaat dan niet alleen om de lonen. Ook de vermogens spelen een rol via inkomen uit het vermogen zoals 

rente en beleggingswinst. Het steekt zo schril af bij de kiezer, die in toenemende mate afhankelijk is van 

de voedselbanken. Is dit dan het eerlijker delen van het huidige neoliberalisme in Nederland? Ook dan 

blijft de vraag: “Weet de kiezer dat nog op het moment suprême in het stemhokje?”  

 

In deze tijd is iedereen onzeker. Zeker de burger in loondienst. Hij ziet het gemak waarmee mensen 

genoegen moeten nemen met minder geld. De cao’s worden via de rechter in naam van het landsbelang 

opzijgezet. En op twee wijzen wordt het werk gerobotiseerd. De automatisering betekent veelal minder 

werk, dus ontslag of echt minder werk. Ook zie je dat onder ander de pakketbezorger en de 

magazijnmedewerker zo hard en veel moeten werken dat ze tot robots verworden. Den Haag wil dat 

(nog) niet zien, maar de Nederlander ervaart het aan den lijve. Over eerlijker delen gesproken! En weet 

de kiezer dat nog op het moment suprême in het stemhokje! 

 

De kiezer verbindt zijn stem vaak met het begrip vrijheid. Vooral vrijheid van meningsvorming en 

zeggen wat je denkt! Daarbij is de verbinding gemaakt met de liberale partijen. Jarenlang beïnvloed 

door de oude “influencers”, de massa media en de politiek van de vorige eeuw spreken nog steeds in 

termen van “links” en “rechts”. Naast Den Haag doen vooral NPO1 en de commerciële omroepen daar 

volop aan mee. Want links is vrijheid beperkend en rechts vertegenwoordigt vrijheid. De kiezer is zich 

ook wel bewust dat deze oude koek niet meer van deze tijd is. Hebben deze termen de maatschappij 

verder geholpen met eerlijker delen? Maar op de een of ander manier laat de kiezer zich steeds 

verlokken om in die termen mee te gaan. En zeker op het moment suprême in het stemhokje! 

Inhoudelijk versterken de liberale partijen deze houding nog in de partijprogramma’s. In verkiezingstijd 

schuift men op naar het midden zoals het Haagse jargon luidt. Immers, met onder meer het standpunt 

“de minimumlonen moeten omhoog” is het bewijs toch geleverd dat de liberalen oog hebben voor de 

noden van de burger. De meeste burgers zijn zich daarvan bewust, maar toch is vrijheid het 
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allerbelangrijkst, zelfs als men minder uit de portemonnee te besteden heeft. Het resultaat van het ik-

tijdperk. “Ik bepaal zelf wel wat ik doe en wat ik zeg. En mezelf aansluiten bij een vakbond of politieke 

partij is er niet bij”. Dat de burger in loondienst zo’n 10-15% te weinig in de portemonnee heeft is dan 

jammer. Liever een non-aansluiting bij Q-anon of bij een geloof in het boreale tijdperk, dan wel bij een 

of andere complottheorie. Het geeft zo’n lekker gevoel van belangrijkheid in een zorgelijke tijd. In vele 

ogen van burgers zijn dit afleidingsmethoden om de macht van de liberalen te behouden. Met afschuw 

wordt dan gekeken naar Trumps ontkenning van de pandemie. Dit alles heeft helemaal niet geleid tot 

eerlijker delen. Gek dat de kiezer dit allemaal niet weet op het moment suprême in het stemhokje! 

 

Het kabinet heeft de afgelopen jaren laten zien dat het liberale gedachtengoed nog steeds bestaat uit het 

simpele feit dat de overheid uitsluitend het bedrijfsleven moet faciliteren en de rest is onderhevig aan 

marktwerking. Zo zijn in de nieuwe belastingwet een aantal cadeautjes aan het bedrijfsleven uitgedeeld 

en worden de crises in het onderwijs, zorg en veiligheid overgelaten aan de marktwerking. 

Loonsverhoging is daar niet bij. Overal zien de burgers de particuliere scholen als paddenstoelen de 

grond uitschieten. In Nederland zien de particuliere zorginstellingen in toenemende mate het licht. De 

Nederlander weet ook wel dat in de toekomst de particuliere instellingen uitsluitend voor de rijken zijn. 

Is dat eerlijker delen? Dat betekent op termijn een standenmaatschappij voor de kinderen van nu en 

diens kinderen. Moeten we dat willen? Nee natuurlijk. Maar wat wil de kiezer nu eigenlijk op het 

moment suprême in het stemhokje! 

 

Het geheugen van de kiezer wordt op de proef gesteld gedurende de campagne en verkiezingstijd. Weet 

men nog hoe er in de Tweede Kamer gelogen is door de VVD-minister Van der Steur over het bonnetje. 

Hij is dan ook terecht afgetreden, maar niet zijn Staatssecretaris Dijkhof, de huidige fractievoorzitter van 

de VVD. Of weet de burger nog hoe onze premier miljarden aan de aandeelhouder wilde geven in plaats 

van aan de hardwerkende Nederlander. Weet de burger nog hoe onder het VVD-bewind de 

belastingdienst omging met de toeslagen? Nog steeds een bizar onderwerp van parlementair onderzoek. 

En weet de burger nog hoe aanvankelijk de premier labbekakkerig omging bij aanvang van de pandemie 

en later achter de feiten aanloopt ten faveure van het bedrijfsleven. Ook de CDA-minister Hugo de 

Jonge heeft zijn zaakje bij de GGD niet op orde. Het testbeleid is daar een gevolg van. De voorbarige 

uitspraken over een app is de burger toch ook niet vergeten. En dan D66 minister Kajsa Ollongren die 

meent dat dat de koopprijzen en huren aan de marktwerking overgelaten moeten worden. Zelfs heeft zij 

een motie van de Eerste Kamer naast zich neergelegd. Dit zijn allemaal onderwerpen die voor een deel 

behoren onder het begrip “eerlijker delen”. Ook nu weer de vraag: “Heeft de kiezer dat allemaal 

vergeten op het moment suprême in het stemhokje? 

 

De PvdA heeft in haar verkiezingsprogramma gekozen voor een lijn van eerlijker delen en emancipatie. 

Voortdurend wordt de verbinding gelegd met de omgeving en naastenhulp. Dit zijn belangrijke waarden 

van onze maatschappij en de sociaaldemocratie. We doen het met zijn allen onder voorwaarden van het 

tijdige, eerlijke en transparante verhaal op tafel, en natuurlijk eerlijker delen. Want vrijheid is in de 

praktijk verbonden aan eerlijker delen. Dus geen vrijheid zonder eerlijker delen! De kiezer voelt dit alles 

wel aan, maar wat laat de kiezer prevaleren op het moment suprême in het stemhokje? 

 

P.S. Vrijwilligers voor de campagne kunnen zich nog steeds aanmelden via remcohuisman@gmail.com 

Vooral jongeren, die handig zijn in het digitale domein. 


