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9. Vijf voor twaalf voor Van Waarde

De Jonge Socialisten (contactpersoon: Bruggen, van, Bart, B.M.)
Almelo, Oegstgeest, Weert, Groningen, Den Haag, Noord-Holland, Zoetermeer/ Pijnacker/ Nootdorp, Zwolle,
Heerenveen, Ouderen Netwerk (LAO), Krimpen aan den IJssel, Nijmegen, Oldambt, Rotterdam, Leeuwarden, De
Fryske Marren, Woerden, Tilburg, Enschede, Arnhem, Amsterdam Zuid, Amsterdam Zuidoost, Amsterdam West,
Amsterdam Oost, Amsterdam Noord, Amsterdam Nieuw-West, Amsterdam, Amsterdam Centrum, Utrecht,
Utrecht, Brussel/ België, Land van Cuijk, IJsselstein, Roermond/ Roerdalen, Nieuwegein, Losser, Rijssen-
Holten/ Wierden, Zeist, Kampen, Ridderkerk, Haaksbergen, Edam-Volendam/ Zeevang
Ingediend op: 10-12-2015

Motie: 
Constaterende dat,
- De resultaten van het WBS-project ‘Van Waarde. Sociaal-democratie voor de 21e eeuw’ in 2013 zijn gepubliceerd,
- Het congres van de PvdA in de afgelopen jaren mede op basis van dit rapport verschillende resoluties heeft aan-

genomen waarin een herkenbare linkse koers voor de PvdA wordt geschetst, zoals de resoluties Van Waarde, De
Bakens Verzetten en Einde aan de machteloze politiek,

- Veel afdelingen en lokale fracties hun best doen om een lokale vertaling van Van Waarde te maken,
Overwegende dat,
- De door het congres vastgestelde koers van de PvdA de afgelopen jaren echter onvoldoende herkenbaar is

geweest in de Tweede Kamer, met name door de bezuinigingen in de zorg en het met te weinig financiële mid-
delen doorschuiven van verantwoordelijkheden naar de gemeenten,

- De (financieel-economische) koers van de Tweede Kamerfractie onvoldoende ondersteunend is geweest om de
gewenste resultaten voortkomend uit de resoluties Van Waarde en De Bakens Verzetten te realiseren, 

- Hierdoor de Tweede Kamerfractie onvoldoende herkenbaar de resoluties en de hierin verwoorde waarden heeft
kunnen uitdragen,

- Dit ernstig ten koste gaat van de geloofwaardigheid van de genoemde resoluties in het bijzonder en de PvdA in
het algemeen,

Spreekt uit dat,
- Het vijf voor twaalf is voor de uitvoering van Van Waarde,
Spoort de Tweede Kamerfractie aan,
- Het laatste jaar van deze coalitie een herkenbaarder PvdA-geluid te laten horen, 
- Op de eerstvolgende Politieke Ledenraad een plan te presenteren met de tien punten waarmee we op het kom-

pas van Van Waarde een zichtbaar verschil maken, met in ieder geval speciale aandacht voor:
o Het bevorderen van genoeg en goed werk door te investeren in baancreatie,
o Meer zekerheid en zeggenschap voor werknemers in het algemeen en werknemers aan de onderkant van de 

arbeidsmarkt in het bijzonder,
o Een respectvolle uitvoering van de bijstand,
o Zorg voor kwetsbare burgers,
o Integratie van vluchtelingen,

Draagt het partijbestuur op,
- Ervoor te zorgen dat bovengenoemde punten speciale aandacht krijgen in het verkiezingsprogramma voor de

volgende Tweede Kamerverkiezingen,
- Bij de samenstelling van de volgende Tweede Kamer-kandidatenlijst extra scherp te letten op het Van Waarde-

profiel van kandidaten en de concept-kandidatenlijst ook volgens die lijn toe te lichten,
- Na de volgende Tweede Kamerverkiezingen het Van Waarde-profiel van de fractie scherper te bewaken,
En gaat over tot de orde van de dag.
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Preadvies: Afwijzen
Het partijbestuur is het voor een groot deel eens met de oproep van deze motie: van Waarde moet leidend zijn
voor ons politiek handelen, lokaal en landelijk. Alhoewel het part ijbestuur het met lang niet alle overwegingen eens
is, steunt ze de inzet om Van Waarde richting te laten bepalen bij het verkiezingsprogramma en het samenstellen
van de kandidatenlijst, zo wordt in de profielschets omschreven dat de uitgangspunten van ‘Van Waarde’ leidend
zijn bij de select ie van potentiele kandidaten. Het partijbestuur is voorstander van het laten horen van een helder
en herkenbaar geluid bij lokale fract ies en bij de landelijke fractie, onze voorkeur gaat dan ook uit naar het realise-
ren en uitvoeren van plannen zoals 'het klimaatplan' in plaats van het schrijven en presenteren van een 10 punten-
plan bij de volgende polit ieke ledenraad. Daarnaast is het de normale gang van zaken dat de fractie iedere leden-
raad inhoudelijk verantwoording uitspreekt over het gevoerde beleid. 


