
 

 

Toespraak bestuursvoorzitter Chris Schouten op Nieuwjaarsreceptie PvdA Apeldoorn 

 

Datum:  13 januari 2014 

Locatie: Restaurant De Wilde Pieters, Apeldoorn. 

_________________________________________________________________________________ 

 

Goedenavond allemaal, 

 

Hartelijk welkom op deze nieuwjaarsreceptie van de PvdA Apeldoorn. Als bestuursvoorzitter van de 

PvdA Apeldoorn vind ik het fijn jullie hier vanavond te mogen verwelkomen, zo aan de vooravond 

van een interessant politiek jaar. 

 

Voor mij is het een bijzondere avond, omdat ik jullie vermoedelijk voor de laatste keer als bestuurs-

voorzitter op een nieuwjaarsreceptie zal toespreken. Na acht jaar bestuursvoorzitter - en overigens 

evenzovele nieuwjaarstoespraken - zou ik het een eer vinden als raadslid de PvdA dienstbaar te zijn 

bij het realiseren van haar idealen. 

 

Het programma van vanavond ziet er als volgt uit. Zoals jullie gewend zijn, wisselen we het serieuze 

werk af met muzikale intermezzo’s.  

Eerst kijk ik met jullie terug op 2013, dan vooruit op 2014. Vervolgens  treedt voor jullie op Tom Ha-

ze, singer-song-writer uit Apeldoorn. Daarna pauzeren wij even.  

Na de pauze zal Marga Jonkman, onze fractievoorzitter en lijsttrekker voor de komende gemeente-

raadsverkiezingen, ons toespreken.  

Daarna zal Tom weer enkele van zijn liedjes ten gehore brengen.  

We sluiten af met een hapje en een drankje. 

 

2013 

2013 was het jaar waarin onze nieuwe Koning in de Troonrede mocht uitspreken dat wij met zijn 

allen in een ‘participatiesamenleving’ leven. Door het Genootschap Onze Taal tot het woord van 

2013 uitgeroepen. Opmerkelijk eigenlijk, omdat dit woord in 2013 niet voor de eerste keer werd 

gebruikt. Wim Kok sprak al in 1991 het PvdA-congres toe met de woorden dat Nederland zich in een 

overgangsfase bevond, van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving.1 Eigenlijk verke-

ren wij dus al meer dan twintig jaar in een overgangsfase. Ook niet zo vreemd, als wij beseffen dat de 

enige constante in ons leven de verandering is.  

 

2013 was ook een jaar, waarin we probeerden uit de economische crisis te komen. En zo te zien gaat 

dat langzamerhand lukken. Allerlei economische factoren lijken zich ten goede te keren.2 Het consu-

mentenvertrouwen neemt toe en de huizenmarkt trekt aan. De  bedrijfsinvesteringen nemen toe, zo 

ook de dekkingsgraden van pensioenfondsen. Het lijkt erop dat het kabinetsbeleid - en al die akkoor-

den die het de afgelopen anderhalf jaar heeft gesloten - zijn vruchten gaat afwerpen.  

                                                           
1  Zie Wikipedia: participatiesamenleving. 
2  Zie onder meer: Centraal Plan Bureau. Lichte groei economie/werkloosheid blijft toenemen. In: website, 17 

december 2014; Frank Kalshoven. Dit was de week van het goede nieuws. Het spel en de knikkers. In: de 
Volkskrant, 21 december 2014, p.21. 



 

 

Je zou kunnen denken, wat een gedoe met al die akkoorden, maar uiteindelijk telt het resultaat. En 

dan zien we dat onze democratie – met haar zeer gefragmenteerde politieke arena – toch effectief 

blijkt te zijn.  

 

Een belangrijke rol daarbij was weggelegd voor Jeroen Dijsselbloem, onze snel gestegen politieke 

ster. De parlementaire pers riep hem uit tot de politicus van 2013. En terecht, denk ik. Zo ben je - een 

weliswaar hardwerkend, maar toch redelijk onzichtbaar - Tweede Kamerlid, dat onder andere in 

Apeldoorn meehelpt met canvassen, en zo ben je een door alle partijen gerespecteerd minister van 

Financiën en voorzitter van de Eurogroep. Onze troef in Europa, een mondiaal bekend en machtig 

bewindsman, die zorgt voor een Europese Bankenunie. Het kan allemaal in Nederland. Dat biedt 

perspectief aan een ieder hier en zeker de jongeren onder ons met politieke ambities …..  

 

2013 was ook het jaar dat wij, bestuur en fractie, twee themabijeenkomsten organiseerden. Dat ging 

onder de titel ‘Tafel van Tien’. De Tafel van Tien staat voor debatten over actuele maatschappelijke 

onderwerpen tussen politici, maatschappelijk middenveld en direct betrokkenen. Ook voor 2014 

staan er twee Tafels van Tien op de rol. Wat de onderwerpen zijn, dat hoort u t.z.t. Ik zou zeggen: 

houdt onze sociale media in de gaten. 

 

Naast de organisatie van de Tafels van Tien, moesten er in 2013 ter voorbereiding van de gemeente-

raadsverkiezingen ook nog een kandidatenlijst, verkiezingsprogramma en campagneplan worden 

opgesteld. En al zeg ik het zelf, ik denk dat wij daarin aardig zijn geslaagd. We hebben een mooie, 

zorgvuldig samengestelde kandidatenlijst en een leesbaar verkiezingsprogramma. En de campagne is 

in december gestart. Zo zullen we wekelijks de komende twee maanden op allerlei plekken gaan 

canvassen en in gesprek gaan met de inwoners van Apeldoorn. 

 

Neen, in 2013 hebben wij niet stil gezeten, en voor 2014 zal het niet anders zijn. En voor een bestuur 

is het natuurlijk fantastisch om te zien dat leden zich willen inzetten, bepaalde activiteiten op zich te 

nemen als je een beroep op hen doet. Bedankt daar voor, want we zullen het toch samen moeten 

doen. 

 

Gemeenteraads- en Europese verkiezingen op 19 maart en 22 mei 2014 

Ik memoreerde het al in het begin, 2014 zal een interessant politiek jaar worden. Ik doelde daarbij op 

de twee verkiezingen dit jaar, voor de gemeenteraad op 19 maart en voor het Europees Parlement 

op 22 mei. 

 

Wij hebben voor de komende gemeenteraadsverkiezingen een helder en bondig sociaal-

democratisch verkiezingsprogramma geschreven, onder de titel ‘Aanpakken en doorzetten’. Dat laat 

zien dat de PvdA ook lokaal werkt aan een sterk en sociaal Nederland. Dat willen wij samen doen met 

andere partijen. Meer dan ooit is de PvdA in de gemeente nodig voor die sterke en sociale toekomst. 

De PvdA wil de werkgelegenheid en economie aanjagen en zekerheid bieden. Zekerheid op goed 

werk, goede zorg en goed onderwijs. En de PvdA wil dat wij de rekening hiervan eerlijk delen. Dat wil 

zeggen: grote bezuinigingen zoals het kabinet die nu wenst door te voeren, kunnen alleen als dit 

rechtvaardig gebeurt, kortweg: de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen.  

 



 

 

Na de gemeenteraadsverkiezingen moeten wij vol aan de bak met de campagne voor de verkiezingen 

van het Europees Parlement. Een moeilijke, maar oh zo belangrijke activiteit. We hebben het steeds 

over een bankencrisis, een huizencrisis, een economische crisis, en welke crisis nog meer. Die crises 

laten zien dat Nederland de problemen niet alleen kan oplossen. Wij leven in een wereld waarin 

sprake is van een grote mate van wederzijdse afhankelijkheid van nationale economieën, van mondi-

ale afhankelijkheid van economische blokken. Het is dan ook een illusie te denken dat een land als 

Nederland, dat zo verweven is met de economieën van andere landen, in zijn eentje uit de crisis kan 

komen. Europese wet- en regelgeving is onontkoombaar. Het is mede aan ons politici om dit de kie-

zers komend voorjaar duidelijk te maken. 

 

Uit de crisis 

Over de economische crisis gesproken, we zien in Europa steeds meer lichtpuntjes. Nederland echter 

blijft zeker op één punt achter: de werkgelegenheid. Wij kennen in vergelijking met voorgaande jaren 

een hoge werkloosheid. 

 

De PvdA heeft sinds haar oprichting in 1946 volledige werkgelegenheid hoog in het vaandel gehad. 

Het lijkt er soms op dat dit sociaal-democratische beginsel is ingehaald door nieuwe Europese ‘begin-

selen’ als de 3%-norm voor het begrotingstekort en een maximale inflatie van 2%. 

 

De commissie-Melkert van de PvdA kwam in november vorig jaar met een rapport, getiteld ‘De ba-

kens verzetten’3, waarin drie begrippen centraal staan: werkgelegenheid, solidariteit en duurzaam-

heid. Zij moeten de dragers van nieuwe en verantwoorde groei zijn. Ik hoop dat dit rapport niet in de 

la verdwijnt. 

 

Zoals ik al zei, voor de PvdA was volledige werkgelegenheid een nobel streven. Dat is al lang niet 

meer zo. Het is ook niet realistisch.4 Sowieso niet omdat er altijd sprake zal zijn van frictiewerkloos-

heid: aanbod en vraag naar werk zullen nooit volledig overeenkomen, noch naar aard van het werk 

noch naar omvang. Dat is op zich ook niet erg, als er een goed betaalbaar en rechtvaardig sociaal 

vangnet achter zit, en een goed onderwijsbestel dat kan inspelen op veranderingen. Beide staan lan-

delijk op dit moment onder druk en leiden tot besluiten die niet altijd door onze achterban worden 

gedeeld dan wel begrepen. Op straat hebben wij veel uit te leggen. 

 

Terugkomend op de commissie-Melkert, die bepleit ook geen volledige werkgelegenheid. Zij vindt 

dat de regeringen in de Eurozone moeten vastleggen dat de werkloosheid niet meer dan 5% mag 

bedragen. Vanuit bepaalde kringen is hierop nogal honend gereageerd. Maar waarom? Wij hebben 

het steeds over ‘werk, werk, werk’ en over ‘van werk naar werk helpen’. Waarom dan geen streefcij-

fer benoemd, waar dit ten aanzien van b.v. het begrotingstekort en de inflatie wel gebeurt?  

Critici hoor ik dan zeggen dat alleen de markt werk kan creëren. Maar geheel in de sociaal-

democratische traditie meen ik dat er een actieve rol voor de overheid is weggelegd, een overheid 

die juist nu meer nadruk moeten gaan leggen op het scheppen van werkgelegenheid. Het kan niet zo 

zijn dat wel de ontslagbescherming vermindert en tegelijkertijd mensen niet van werk naar werk 

worden geholpen. Ik ben het dan ook eens met Ton Heerts die vandaag het kabinet oproept de her-

                                                           
3 Commissie Melkert. De bakens verzetten; De economie terug naar de mensen. Investeren in werk en innova-

tie. November 2013/Kernrapport. 
4 Zie ook: Peter de Waard. Is er een grens aan werkloosheid? In: de Volkskrant, 26 november 2013, p.21. 



 

 

keuring van Wajongers uit te stellen. Anders zullen velen van hen in de bijstand terecht komen in 

plaats van aan het werk. 

En zeg nou zelf, er zullen banen moeten komen om een verloren generatie te voorkomen en vijftig-

plussers niet in armoede te laten vervallen. Zeker niet als ze te zijner tijd ook nog twee jaar langer 

moeten werken, voordat zij recht hebben op hun AOW-uitkering en eventueel aanvullend pensioen.5  

Daarom ben ik ook content met de verantwoordelijkheden die gemeenten krijgen ter uitvoering van 

de nieuwe Participatiewet. Als lokale politici kunnen wij er bovenop zitten. Een enorme uitdaging, ik 

zou zelfs willen spreken van een morele opdracht. 

 

Transities 

Naast inspanningen op het terrein van de financiën en de economie is de overheid bezig met een 

paar gigantische operaties. Onder druk van toenemende stijging van zorgkosten voert het rijk een 

overheveling van taken van het rijk en provincies naar de gemeenten door. Met name op het terrein 

van langdurige zorg, ouderenzorg en jeugdzorg worden gemeenten ‘leading’. We zien dat gemeenten 

meer en meer verantwoordelijk worden voor voorzieningen die hun inwoners direct in de persoonlij-

ke levenssfeer raken. Als gemeenten hier niet goed in slagen, zullen lokale politici daarop meer en 

meer worden aangesproken. 

 

Met deze overhevelingsoperaties is een bedrag gemoeid van in totaal 17 miljard. Zij gaan tegelijker-

tijd gepaard met behoorlijke bezuinigingen. Argumentatie van het rijk hiervoor is dat gemeenten 

dichter bij de burger staan en daardoor efficiency-voordelen kunnen behalen. Dat is ook zo, maar dat 

is slechts één kant van het verhaal. De andere kant is dat gemeenten ook een geheel ander bestu-

ringsregime moeten inregelen. En dat impliceert extra kosten, frictiekosten. Gelukkig hebben de ge-

meenten eind 2013 hiervoor nog 200 miljoen extra van het kabinet toegezegd gekregen. Of dat vol-

doende is, zal moeten blijken. 

 

Het zijn de gemeenten die straks – in samenspraak met hun inwoners - handen en voeten moeten 

geven aan de participatiesamenleving. En ik zeg dan als sociaal-democraat, dat de theorie van de 

participatiesamenleving niet alleen een ideologisch sausje mag zijn over een bezuinigingsoperatie. De 

PvdA heeft hier veel te verliezen, maar dus ook veel te winnen. De gemeenten moeten ervoor zorgen 

dat de kwetsbare groepen in de nieuwe wettelijke regimes worden beschermd.6 Om daarop toe te 

zien, is deelname van de PvdA aan een nieuwe coalitie, zoals ik eerder al opmerkte, meer dan ooit, 

van essentieel belang. Een goede verkiezingsuitslag zal hier zeker aan bijdragen. 

 

Toezicht 

Een rechtvaardige, sociale, gemeentelijke beleidsuitvoering is één, effectief toezicht is twee. 

Als één ding ons de afgelopen jaren duidelijk is geworden, dan is het wel dat het toezicht bij overhe-

den en instellingen die publieke voorzieningen leveren beter kan. En dan druk ik mij eufemistisch uit. 

Ik noem banken, woningbouwcorporaties, ziekenhuizen. 

 

Voor gemeenten wordt het toezicht niet alleen belangrijker door wat er bij de grondbedrijven in den 

lande is gebeurd, maar ook door de overheveling van taken in het sociale domein en bijbehorende 

budgetten naar gemeenten.  
                                                           
5 Zie ook: Peter de Waard, 2013. 
6 Zie ook: René Cuperus. Column. De overheid als interim-manager. In: de Volkskrant, 9 december 2013, p.23. 



 

 

Een terechte vraag is dan: hoe gaat straks de controle over de besteding van al die extra miljarden 

eruit zien?7 Gemeenteraden dienen te controleren of sprake is van efficiënte en effectieve aanwen-

ding. Met al die nieuwe raadsleden straks, wordt dat nog een hele opgave. Het is zaak dat gemeen-

ten deze controle, dit toezicht vanaf het begin goed inrichten. Het mag niet zo zijn dat er achteraf, als 

het leed al is geschied, een onderzoekscommissie ‘transities en transformaties’ – om even wat vak-

jargon te gebruiken - moet worden ingericht. Er zijn er die in dit verband een versterking van de ge-

meentelijke rekenkamercommissies bepleiten.8 Ik vind dat het onderwerp van de controle van de 

besteding van die nieuwe gemeentelijke budgetten bij de komende coalitieonderhandelingen expli-

ciet moet worden geagendeerd. 

 

Tot slot 

Ik begon mijn toespraak met mijn mogelijke verkiezing tot gemeenteraadslid van Apeldoorn. Ik ben 

een zoon van hardwerkende textielarbeiders uit Twente. Zij gingen op hun 14e van de lagere school 

om vervolgens te gaan werken in de Twentse of Duitse textielindustrie. Mijn ouders hebben de kan-

sen niet gehad die wij heden ten dage wel hebben. Kansen die niet vanzelfsprekend zijn, maar door 

ons sociaal-democraten zijn bevochten in een decennia-durende strijd. De sociaal-democratie heeft 

ervoor gezorgd dat ik kon studeren. 

Wij leven in zo’n mooi land. Een land waarin iedereen, ongeacht zijn plaats van geboorte, kansen 

krijgt, kansen om te leren, kansen om zich te ontwikkelen, … bij voorbeeld tot lokaal politicus. 

 

Ik persoonlijk voel het als een dure plicht - naar al diegenen die hiervoor hebben gevochten - ervoor 

te zorgen dat die kansen er blijven, voor allen die deel willen uitmaken van de Nederlandse samenle-

ving, van deze participatiesamenleving. Dat doe ik graag samen met u, partijgenoten, maar ook sa-

men met die politici van andere politieke partijen die dit ook vinden. 

 

Ik wens u  allen een fijne avond en een gelukkig, gezond en liefdevol 2014 toe, en ons uiteraard een 

goede campagne resulterend in een uitstekende verkiezingsuitslag. Bedankt. 

                                                           
7 Menno Hurenkamp. Wie controleert wie, na het decentraliseren? In: de Volkskrant, 1 november 2014, p.28. 
8 Etienne Lemmens. Plasterk moete lokale rekenkamer versterken. In: de Volkskrant, 4 november 2013, p.22. 


