Vijf voor twaalf voor Van Waarde
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 aangenomen 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 middelen 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 kompas 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 conceptkandidatenlijst 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.

