Ledenpanel Pilot Amsterdam en Noord-Holland Augustus 2016

Ledenpanel vanuit de pilot PvdA Amsterdam en PvdA Noord-Holland
Augustus 2016
Sinds het congres van afgelopen februari heeft de PvdA geen afgevaardigden meer voor het congres en de politieke ledenraad. De nieuwe
ledendemocratie is nu ingevoerd: leden bepalen meer dan ooit de koers van de partij. De mening van ieder lid telt even zwaar: one
(wo)man, one vote!
De besturen van het Gewest Noord-Holland en van Amsterdam hebben besloten met elkaar samen te werken in deze nieuwe uitdaging. Zij
zijn een pilot gestart ter voorbereiding van de Politieke ledenraad van 24 september 2016. Voor nadere informatie over de pilot klik hier.
Een voorbereidingsgroep uit het gewest en Amsterdam is aan de slag gegaan om met elkaar te brainstormen over de onderwerpen en
vraagstukken die wij vanuit de pilot tijdens de Politieke ledenraad aan de orde willen stellen. De voorbereidingsgroep wil nu de voorlopige
lijst via het ledenpanel voorleggen aan onze leden. Op basis van de uitkomsten van het ledenpanel kan de voorbereidingsgroep verder en
kan de ledenbijeenkomst van woensdag 21 september voorbereid worden.
De uitkomsten van dit ledenpanel worden op de website van het gewest en van Amsterdam gepubliceerd en gepresenteerd en besproken
op de ledenbijeenkomst van 21 september.
Je kunt voor de test de vragen tot uiterlijk zaterdag 10 september 24:00 uur beantwoorden. Het is dus een kort lopende test. Alle
informatie wordt anoniem behandeld , antwoorden op open vragen worden verzameld en gedeeld. Daarnaast kun je bij open vragen je
contactgegevens vermelden, zodat er contact met je kan worden opgenomen.
Heb je opmerkingen op de vraagstelling of wil je je antwoord toelichten? Aan het einde van de vragenlijst is er gelegenheid om feedback te
geven.
Het invullen van deze vragenlijst zal ruim tien minuten kosten. Je hebt de mogelijkheid om via de link Pauzeren die je onderaan bij elke
vraag tegenkomt het beantwoorden van de vragenlijst te onderbreken en dit op een later moment voort te zetten. Vragen die je niet wilt of
kunt beantwoorden mag je overslaan.

Pagina 1 - Nieuwe ledendemocratie

Nieuwe ledendemocratie
Sinds het congres van februari 2016 is de nieuwe ledendemocratie een feit. Nu moet dit proces binnen de vereniging verder op gang komen.
Afdelingen en gewesten moeten dit proces binnen hun eigen organisatie gestalte geven. Dat zal voor extra werk zorgen.

1.

In hoeverre ben je het eens met de volgende stelling:
“Het partijbestuur dient besturen van afdelingen en gewesten te faciliteren in hun nieuwe taken m.b.t. de
ledendemocratie met kennis, hulp voor de organisatie en geld.”
Ja, helemaal

Ja, enigszins

Neutraal

Nee

Nee helemaal niet

Ik weet het niet/geen mening

Pagina 2 - Nieuwe ledendemocratie (2)

Nieuwe ledendemocratie (vervolg)
Het uitgangspunt van de nieuwe ledendemocratie is dat de leden de koers van de partij bepalen. De mening van ieder lid telt even zwaar: one
(wo)man, one vote! Dat geldt voor het bepalen van de koers, bijvoorbeeld door te stemmen voor of tegen een bepaalde motie, maar ook bij het
kiezen van onze lijsttrekkers!
Dit vereist echter ook een andere opstelling van het partijbestuur. De mening van de leden kan soms op gespannen voet staan met
bijvoorbeeld het beleid van de fractie. Zie bijvoorbeeld de motie over het kinderpardon op de Politieke ledenraad van 4 juni 2016. Het
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partijbestuur dient vooraf te melden wat er met de aangenomen moties van de leden wordt gedaan en daar verantwoording over af te leggen.
Daarom de volgende stelling:

2.

In hoeverre ben je het eens met de volgende stelling:
“Het partijbestuur dient vooraf te melden wat er met de aangenomen moties van de leden wordt gedaan.”
Ja, helemaal

Ja, enigszins

Neutraal

Nee

Nee helemaal niet.

Ik weet het niet/geen mening

Pagina 3 - Turkse Nederlanders

Stelling tegen polarisatie onder Turkse Nederlanders
Het conflict in Turkije van Erdogan en zijn aanhangers tegen Gülen en zijn aanhangers dreigt ook geïmporteerd te worden naar Nederland,
waar ongeveer 500.000 mensen met een Turkse achtergrond wonen. Turkse Nederlanders hebben, net als alle Nederlanders, recht op gelijke
behandeling en op bescherming tegen racisme en discriminatie. De mate van de democratische gezindheid onder Turkse Nederlanders is een
actueel onderwerp en het onderwerp van veel discussie.

3.

In hoeverre ben je het eens met de volgende stelling:
“De PvdA dient krachtig stelling te nemen tegen de polarisatie en geweld onder Turkse Nederlanders.”
Ja, helemaal

Ja, enigszins

Neutraal

Nee

Nee helemaal niet

Ik weet het niet/geen mening

Pagina 4 - Neuromarketing

Neuromarketing
Neuromarketing is een nieuwe wetenschap die bestudeert hoe we nog sterker en onbewust beïnvloed kunnen worden door de reclame.

4.

Moet de PvdA zich sterk maken voor regelgeving op het gebied van neuromarketing?
Voor

Tegen

Ik weet het niet/geen mening

Pagina 5 - Tweedeling in het onderwijs

Tweedeling in het onderwijs
De tweedeling in het onderwijs neemt helaas weer toe, zo meldde de onderwijsinspectie een paar maanden geleden: zij constateerde
toenemende onderwijsongelijkheid. Schoolkeuze en loopbaan worden steeds meer afhankelijk van het gezin waar je uit komt.
Bij het advies voor het vervolgonderwijs is nu dat van de leerkracht doorslaggevend.
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5.

In hoeverre ben je het eens met de volgende stelling:
“Het advies van de basisschool voor het vervolg in het voortgezet onderwijs moet gebaseerd zijn op de prestaties die
kinderen leveren bij onafhankelijke toetsing, aangevuld met het advies van de groepsleerkracht als tweede middel.”
Ja, helemaal

Ja, enigszins

Neutraal

Nee

Nee helemaal niet

Ik weet het niet/geen mening

Pagina 6 - Tweedeling onderwijs (2)

Tweedeling in het onderwijs (vervolg)
Alle leerlingen dienen niet alleen gelijke kansen maar ook gelijke mogelijkheden te krijgen.
Bijvoorbeeld leerlingen die met een VMBO opleiding beginnen, moeten kunnen doorgroeien en leren tot en met een W.O. opleiding. De
zogenaamde "tweede weg" moet voor iedereen open blijven.

6.

In hoeverre ben je het eens met de volgende stelling:
“De scholen moeten worden verplicht de onderbouw van het voortgezet onderwijs zo in te richten dat doorstromen
naar een hoger niveau soepel kan verlopen."
Ja, helemaal

Ja, enigszins

Neutraal

Nee

Nee helemaal niet

Ik weet het niet/geen mening

Pagina 7 - Diversiteit

Diversiteit

7.

In hoeverre ben je het eens met de volgende stelling:
“Onze partij moet zich nadrukkelijker profileren op de positieve effecten van maatschappelijke diversiteit”.
Ja, helemaal

Ja, enigszins

Neutraal

Nee

Nee helemaal niet

Ik weet het niet/geen mening

Pagina 8 - Belasten van vermogen

Belasten van vermogen
In de aanloop naar de verkiezingen willen sommige leden opnieuw een pleidooi voeren om als PvdA in te zetten op het belasten van vermogen
in plaats van arbeid. Dat lijkt ook een goede manier om de tweedeling tussen groepen ouderen te slechten. Aan de ene kant de relatief jong
gepensioneerden met een redelijk pensioen en een eigen vermogen versus de "oudere" ouderen die fors geraakt worden door bijvoorbeeld een
verhoging van de het eigen risico.
De tweedeling 'vermogenden' versus 'werkenden' is misschien al te gemakkelijk. Het betalen van royale inkomstenbelasting door mensen met
hoge inkomens zal over het algemeen niet als probleem worden ervaren. Andersom lijkt het niet rechtvaardig om mensen die na een werkzaam
leven enig vermogen hebben opgebouwd, in de vorm van woningbezit en een reserve van misschien enkele tienduizenden euro's, de
duimschroeven aan te draaien.
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8.

Ben jij ervoor om belastingdruk op lagere en middeninkomens te verlagen en de belastingdruk op vermogen te
vergroten?
Ja, helemaal

Ja, enigszins

Neutraal

Nee

Nee helemaal niet

Ik weet het niet/geen mening

Pagina 9 - Griekse schulden

Kwijtschelden Griekse schulden
Onze Europarlementariër Paul Tang pleit voor het kwijtschelden van een deel van de Griekse schulden door de Europese Unie.
Op zichzelf lijkt dit een sympathiek voorstel. De schuldenberg van Griekenland is dermate groot dat het een onmogelijke taak lijkt voor
Griekenland om alle schulden terug te betalen.
Wel zullen we dan wel wat moeten uitleggen, omdat er altijd is gesteld dat uiteindelijk de Grieken hun leningen allemaal terug moeten betalen.
Onze minister Dijsselbloem is er dan ook tegen.

9.

Ben jij er voor dat de Europese Unie Griekenland de schulden voor een deel kwijtscheldt?
Voor

Tegen

o Ik weet het niet/geen mening

Pagina 10 - Zorg

Organisatie en financiering van de zorg
Ondanks het feit dat onze partij heeft meegedaan aan het zorgstelsel zoals dat er nu is, lijkt een evaluatie op zijn plaats.
De uitvoerige reacties van professionals als artsen en hulpverleners zeggen dat het principe van de marktwerking meer negatieve dan
positieve effecten heeft.

Op het laatste congres van februari 2016 is een motie van Amsterdam-Zuid hierover aangenomen. Dit had een positief preadvies van het
partijbestuur. Het partijbestuur schreef daarbij:
"De PvdA wil de zorg niet aan de markt overlaten. Alle plannen voor meer marktwerking wijzen we af. We staan voor een zorgstelsel waarin
wordt samengewerkt met en voor patiënten. En waarin patiënten en verzekerden een stem hebben. De huidige opstelling van zorgverzekeraars
vindt de PvdA niet goed. Daarom hebben we verbetervoorstellen gedaan. De fractie heeft bereikt dat zorgverzekeraars meer zeggenschap
moeten geven aan verzekerden en patiënten. Dat er meer moet worden samengewerkt door zorginstellingen in plaats van geconcurreerd en
dat er meer ruimte moet komen voor ‘het goede gesprek’ tussen een patiënt en zijn zorgverlener.
Mensen maken de zorg, de relatie tussen een patiënt en zijn zorgverlener hoort centraal te staan, niet het concurreren om geld of
marktaandeel. Het huidige systeem kan zeker beter, patiënten moeten meer te zeggen krijgen en de macht van zorgverzekeraars moet minder
worden. In die lijn wil de fractie tot de verkiezingen door en in die lijn gaan we het nieuwe verkiezingsprogramma schrijven".

10. Tijdens de komende politieke ledenraad moeten we vragen naar de stand van zaken van de uitvoering van de motie
over marktwerking in de zorg. In hoeverre ben je het daar mee eens?
Ja, helemaal

Ja, enigszins

Neutraal

Nee

Nee helemaal niet
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Ik weet het niet/geen mening

Pagina 11 - Duurzaamheidsbeleid

Duurzaamheidsbeleid
Een van de taken van een politieke partij als de PvdA zou moeten zijn dat de leden bewust worden maakt van de noodzaak tot een gedegen
duurzaamheidsbeleid. Als we de bevolking er niet van kunnen doordringen dat we op moeten houden met het vervuilen van onze planeet, maar
vooral van de lucht eromheen, stijgt de temperatuur nog sneller dan ze de laatste decennia al deed en komen de laagst gelegen delen van de
aarde onder water te staan, terwijl weer andere delen door droogte verschroeien. Wetenschappers verwachten dat er een moment komt,
waarop de situatie niet meer teruggedraaid kan worden. De wereldbevolking zal dan met heel andere problemen worden geconfronteerd dan
nu.
Op het laatste congres van februari 2016 is een motie van Amsterdam-West over aanscherping van het duurzaamheidsbeleid aangenomen. De
motie riep op dat in het nieuwe verkiezingsprogramma duidelijke en vernieuwende maatregelen moeten worden opgenomen. Dit had een
positief preadvies van het partijbestuur. Het partijbestuur schreef daarbij:
“De motie doet een oproep aan de programmacommissie. Leden kunnen altijd hun wensen en ideeën voor het programma aandragen, ook per
motie. De commissie neemt dit serieus in overweging. De programmacommissie maakt natuurlijk wel haar eigen afweging en zal de voorstellen
van deze motie in samenhang moeten bezien met het totale programma dat ze maakt. Er kan niet overal geld bij. In 2016 zal de commissie het
land in gaan om met leden, onze achterban en maatschappelijke organisaties te spreken over het nieuwe programma. Er zal een aantal
voorcongressen plaatsvinden vooraf aan het verkiezingscongres. Er zijn dus veel momenten waar invloed kan worden uitgeoefend. Uiteindelijk
zal op het verkiezingscongres in 2017 het definitieve programma worden vastgesteld”.

11. Tijdens de komende politieke ledenraad moeten we vragen naar de stand van zaken van de uitvoering van de motie
over aanscherping van het duurzaamheidsbeleid. In hoeverre ben je het daar mee eens?
Ja, helemaal

Ja, enigszins

Neutraal

Nee

Nee helemaal niet

Ik weet het niet/geen mening

Pagina 12 - Faillissementswet

Faillissementswet
De afgelopen maanden waren er veel faillissementen. Faillissementen zijn vervelende gebeurtenissen. Vaak komt een onderneming tot haar
einde waarbij veel banen verloren gaan. Met nadruk op vaak, want in sommige gevallen komt er na een faillissement een doorstart.
Het komt voor dat die doorstart door de oorspronkelijke aandeelhouders wordt gedaan. Het voordeel voor die aandeelhouders is dat ze zo
afkomen de schulden. Bovendien kunnen ze zo al het oude personeel ontslaan en (op)nieuw aannemen zoals bijvoorbeeld onlangs gebeurde
bij de modeketen McGregor. Een faillissement kan zo een aantrekkelijke optie zijn voor de aandeelhouders waarbij het personeel het nakijken
heeft. Aan de andere kant willen we ook alles in het werk zetten om een doorstart van een bedrijf mogelijk te maken.

12. In hoeverre ben je het eens met de volgende stelling:
“De oude aandeelhouders van een failliet bedrijf mogen na een doorstart niet meer dan 50% van de aandelen hebben
van dat bedrijf.”
Ja, helemaal

Ja, enigszins

Neutraal

Nee

Nee helemaal niet

o Ik weet het niet/geen mening

Pagina 13 - Vluchtelingendeal
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Vluchtelingenakkoord
Na de deal met Turkije horen we weinig meer over de vluchtelingen, want ze bereiken Nederland niet meer. Maar soms lees je nog ergens een
berichtje: er komen nog steeds heel veel mensen via Italië en er zouden dit jaar alweer 3000 mensen zijn verdronken.

13. In hoeverre ben je het eens met de volgende stelling:
“De PvdA dient de uitwerking voor de vluchtelingen van de overeenkomst met Turkije kritisch te bekijken.”
Ja, helemaal

Ja, enigszins

Neutraal

Nee

Nee helemaal niet

Ik weet het niet/geen mening

Pagina 14 - Andere onderwerpen

Andere onderwerpen

14. Welke andere onderwerpen zouden wij volgens jou vanuit de pilot op de komende Politieke Ledenraad moeten
agenderen?

Pagina 15 - Tot slot

Tot slot

15. Als je een nadere toelichting wilt geven op je antwoorden, opmerkingen hebt over de stellingen/vragen of iets
anders wilt meegeven, dan kun je dat hieronder doen.

Jouw antwoorden zijn geregistreerd!
Hartelijk dank dat je de tijd genoemen hebt voor het beantwoorden van de vragen van dit ledenpanel! Je medewerking aan dit panel is zeer
waardevol voor ons.
De uitkomsten van dit ledenpanel zullen worden overhandigd aan de besturen van het gewest Noord-Holland en van Amsterdam en aan de
voorbereidingsgroep van de pilot.
De uitkomsten worden ook gepresenteerd op de ledenbijeenkomst van 21 september. De resultaten worden ook gepubliceerd op de
websites van de PvdA Amsterdam en van PvdA Noord-Holland.
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