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01. Amendement 1246 
 

 

  

Naam indiener(s): Wilko Pels, Luciano de Morales, Amanda 

Govers 

 

Gemeente :   Alphen aan de Rijn  

Zinnummer van :  1246  

Zinnummer tot :  1247  

Actie :  X Toevoegen   

Originele tekst :  1246 We verlengen steunmaatregelen, zoals extra 

garantstellingen voor mkb-kredieten, lagere provisies bij de 

bmkb-leningen en aanpassingen in het gebruikelijk loon. 

 

Wijzigingen in /  

Toegevoegde tekst /   

Motie /   

Vraag/opmerking :  

1246 We verlengen steunmaatregelen, zoals extra 

garantstellingen voor mkb-kredieten, lagere provisies bij de 

bmkb-leningen en aanpassingen in het gebruikelijk loon.  

Ook wordt de "fiscale verliesverrekening", de periode van nu 7 

jaar verlengen tot 10 jaar, zodat bedrijven meer kans hebben 

om opgelopen verliezen terug te verdienen. 

 

Toelichting :   Door corona worden ondernemers zwaar geraakt. De kans op 

een vlot economisch herstel is ongewis. Langduriger 

verliesverrekening kan de financierbaarheid vergroten en 

vergroot een gevoel van “fiscale rechtvaardiging. 
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02. Amendement 1528 
 

 

 

  

Naam indiener(s):  Martin Hooftman 

Gemeente :  Alphen aan den Rijn 

Zinnummer van : 1528 

Zinnummer tot : 1529 

Actie :  Wijzigen  

 Schrappen  

 Toevoegen  

 Verplaatsen 

 Motie 

 Vraag/opmerking* 

Originele tekst : De afgelopen jaren is met de brede schuldenaanpak al veel 

geïnvesteerd in de aanpak van problematische schulden door 

gemeenten. 

 

 

 

Wijzigingen in / 

Toegevoegde tekst /  

Motie /  

Vraag/opmerking : 

Aanpak van laaggeletterdheid blijft van belang bij het zoveel  

mogelijk voorkomen van schulden. 

 

 

 

 

Toelichting :  Helft van de mensen met schulden is laaggeletterd. 
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03. Amendement 2873 
 

Naam indiener(s):                                       Anouk Noordermeer, Ivo ten Hagen, Klaas Kwint, Jeroen Matthijssen, 

Maurice Piette, Bas van Polanen, Elise de Veth-Braat, Monique de Vos-

Verwaijen, Bas Wienbelt 

Gemeente :  Alphen aan den Rijn 

Zinnummer van : 2873 

Zinnummer tot : 2874 

Actie :  Wijzigen  

 Schrappen  

xToevoegen  

 Verplaatsen 

 Motie 

 Vraag/opmerking* 

Originele tekst : Zonder deze CO2-neutrale energievorm zijn klimaatdoelstellingen niet 

haalbaar. 

Toegevoegde tekst  

 

Nederland start daarom per direct met de planvorming en bouw van 

nieuwe kernreactoren met beproefde technologie, waarmee in 2040 

ongeveer 30% van de stroombehoefte wordt gedekt. Parallel hieraan start 

een programma voor de ontwikkeling en bouw van kleine modulaire 

reactoren, voor de periode daarna. 

Toelichting :  Bij de energietransitie, die de uitstoot van CO2 moet uitfaseren, wordt 

ingezet op een aantal methodes – wind, zon, biomassa – waarmee we 

onze doelstellingen niet gaan halen. De gekozen methodes vormen 

bovendien een risico voor een betrouwbare energievoorziening. 

Kernenergie is betrouwbaar en stoot geen CO2 uit. De bezwaren die 

eerder golden – afval, veiligheid – zijn door technologische innovaties 

dermate verminderd dat kernenergie een verantwoorde keuze is. 

 

In de VVD groeit het aantal voorstanders van kernenergie, maar van een 

plan met een tijdpad is nog geen sprake. Dat willen wij met dit 

amendement verhelpen. Het draagt bij aan een nadere invulling van een 

opvatting die binnen de partij breed leeft, en een uitweg biedt aan de 

huidige problemen rond de energietransitie. 

 

Voor het klimaatakkoord en de doelen voor 2030 zal kernenergie geen 

bijdrage kunnen leveren, want het duurt tien tot vijftien jaar voordat een 

centrale stroom kan leveren. Maar het stukje energietransitie tot 2030 is 

het gemakkelijke deel. De doelen van 2050 zijn veel moeilijker te 

realiseren, en dus hebben we alle vormen van CO2-vrije stroomproductie 

nodig. Daar moeten we dan wel nu mee beginnen. Tot 2040 zetten we in 

op de modernste reactoren, die we in het buitenland bestellen en zelf 

bouwen. Vanaf 2040 gaan we thorium als brandstof gebruiken. 
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04. Amendement 2945 
 

Naam indiener(s):                                       Anouk Noordermeer, Jeroen Matthijssen, Maurice Piette, Bas van 

Polanen, Elise de Veth-Braat, Monique de Vos-Verwaijen 

Gemeente :  Alphen aan den Rijn 

Zinnummer van : 2945 

Zinnummer tot : 2946 

Actie :  Wijzigen  

 Schrappen  

xToevoegen  

 Verplaatsen 

 Motie 

 Vraag/opmerking* 

Originele tekst : De komende jaren zetten we in op: 

Toegevoegde 

tekst: 

 

> Het handhaven van de gasaansluitingen in Nederlandse woningen. 

Toelichting :  De operatie om Nederland van het gas af te halen is een fiasco. De kosten 

lopen gierend uit de hand en nog maar een fractie van het totale 

woningbestand is de afgelopen twee jaar ook daadwerkelijk afgekoppeld. 

Ook is duidelijk geworden dat Nederland van het gas af niets bijdraagt aan 

de vermindering van de CO2-uitstoot en die zelfs verhoogt (biomassa). 

Daarbij is aardgas een milieuvriendelijke brandstof, vandaar dat veel 

landen het inzetten als middel om de klimaatdoelen te halen. Niet uit te 

leggen valt dat aan onze kant van de grens met Duitsland mensen van het 

gas af moeten, terwijl even verderop Duitsers worden gestimuleerd juist 

aan het gas te gaan. Neem het verlies, erken dat dit een foute beslissing 

was en het electoraat zal ons belonen. 

 

Toevoegen als extra bulletpoint. 
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05. Amendement 3510 
 

Naam indiener(s):  Hans Furnée, Bas Wienbelt, Bas van Polanen, Maurice Piette, Jeroen 

Matthijssen, Elise de Veth-Braat, Monique de Vos-Verwaijen en Anouk 

Noordermeer 

Gemeente :  Alphen aan den Rijn / Lokaal netwerk Rijn- en Veenstreek 

Zinnummer van : 3510 

Zinnummer tot : 3511 

Actie :  Wijzigen  

 Schrappen  

 Toevoegen  

 Verplaatsen 

 Motie 

 Vraag/opmerking* 

Originele tekst :  

Hierbij dwingt de rechter de politiek andere keuzes te maken, terwijl de 

samenleving zich hier niet over heeft kunnen uitspreken.  

Wijzigingen in / 

Toegevoegde tekst /  

Motie /  

Vraag/opmerking:  

 

Hierbij dwingt de rechter de politiek om gemaakte keuzes te 

intensiveren, en wel op grond van het EVRM dat de veiligheid van de 

samenleving als mensenrecht centraal stelt.  

Toelichting :   
Het is wat boud om te veronderstellen dat de samenleving zich tevoren 
WEL had uitgesproken over de in de Urgenda casus bestreden eerdere 
keuze van de politiek voor een CO2 beperking tot 20%. 
 
Zie over de verwijzing naar “Urgenda” de voorafgaande zin 3509.Zie ook 
het amendement van indiener op zinnen 3411 en 3412, en met name de 
uitgebreide toelichting.   
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06. Amendement 3513 
 

Naam indiener(s):  Hans Furnée, Bas Wienbelt, Bas van Polanen, Maurice Piette, Jeroen 

Matthijssen, Elise de Veth-Braat, Monique de Vos-Verwaijen en Anouk 

Noordermeer 

Gemeente :  Alphen aan den Rijn / Lokaal netwerk Rijn- en Veenstreek 

Zinnummer van : 3513 

Zinnummer tot : 3514 

Actie :  Wijzigen  

 Schrappen  

 Toevoegen  

 Verplaatsen 

 Motie 

 Vraag/opmerking* 

Originele tekst :  

Deze ontwikkeling maakt de rechter kwetsbaar, en ondermijnt het 
vertrouwen in de democratie en rechtsstaat. 
 

Wijzigingen in / 

Toegevoegde tekst /  

Motie /  

Vraag/opmerking:  

 
Het zijn niet “deze ontwikkelingen” (3508, 3510, 3511, 3512) die de 
rechter, de rechtspraak kwetsbaar maken. Dat zullen naar de 
opvattingen van indiener juist de voorgestelde, zij het vooralsnog deels 
onhaalbare, en deels al eerder verkondigde remedies zijn. 
 
Dat gaat dan om: 
3515 Aanpassing EVRM, zie eerder amendement. 
3516/18 Beperking doorwerking internationale verdragen en 
interpretatie door Ned. Parlement. 
 
3519/20 Wijziging Grondwet / beperking rechterlijke toetsing aan 
EVRM. Dat aanpassen (3521) gebeurt als ‘t goed is al op uitspraak na 
doorloop rechterlijke keten tot aan ons hoogste rechtsorgaan. 
3523 Beperken procederen stichtingen etc zie laatste amendement   
Argumenten zijn er genoeg, maar nu ook amendementen genoeg!  
 
Samenvattend: Dat wil ik allemaal afraden. 
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07. Amendement 3515 
 

Naam indiener(s):  Hans Furnée, Bas Wienbelt, Bas van Polanen, Maurice Piette, Jeroen 

Matthijssen, Elise de Veth-Braat, Monique de Vos-Verwaijen en Anouk 

Noordermeer 

Gemeente :  Alphen aan den Rijn / Lokaal netwerk Rijn- en Veenstreek 

Zinnummer van : 3515 

Zinnummer tot : 3516 

Actie :  Wijzigen  

 Schrappen  

 Toevoegen  

 Verplaatsen 

 Motie 

 Vraag/opmerking* 

Originele tekst :  
Aanpassen van het EVRM, zodat het Comité van Ministers in de Raad 
van Europa de mogelijkheid krijgt om uitspraken van het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens die indruisen tegen de bedoeling van de 
lidstaten te corrigeren. 

Wijzigingen in / 

Toegevoegde tekst /  

Motie /  

Vraag/opmerking:  

 

 

Toelichting :   
De simpele constatering dat het Comité van Ministers in de Raad van 
Europa uitspraken van het Europees Hof RVM zou kunnen corrigeren 
een overduidelijke inbreuk is op de Scheiding der Machten, is 
aanleiding om dit voornemen te schrappen. 
 
Ja, men zou wel meer dan deze verkiezingsbeloften kunnen laten 
staan, papier is geduldig, maar wij zijn toch van de VVD 
Met motto doen wat je zegt. 
 
Aanpassen van het EVRM alleen al lijkt een heilloze weg.  
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08. Amendement 3523 
 

Naam indiener(s):  Hans Furnée, Bas Wienbelt, Bas van Polanen, Maurice Piette, Jeroen 

Matthijssen, Elise de Veth-Braat, Monique de Vos-Verwaijen en Anouk 

Noordermeer 

Gemeente :  Alphen aan den Rijn / Lokaal netwerk Rijn- en Veenstreek 

Zinnummer van : 3523 

Zinnummer tot : 3524 

Actie :  Wijzigen  

 Schrappen  

 Toevoegen  

 Verplaatsen 

 Motie 

 Vraag/opmerking* 

Originele tekst :  
Beperken van de mogelijkheid voor stichtingen en verenigingen om te 
procederen uit naam van het algemeen belang om zo een politieke 
uitspraak te forceren.  

Wijzigingen in / 

Toegevoegde tekst /  

Motie /  

Vraag/opmerking:  

 

 

 

 

Toelichting :   
Zin 1101 “Hoe blijven we rechtvaardig?” Zin 1115 “Hoe blijven we 
beschermd?” Zin 1125 “Dat kan niet zonder een sterke overheid”. 
 
================================================ 
 
En dan wil met zin 3523 de VVD toch die sterke, beschermende 
overheid in bescherming nemen tegen de eigen burgerij, die zich met 
bezwaren uitspreekt in stichtings- of verenigingsverband?  
Mag er niet worden geprocedeerd over de kinderopvangtoeslag 
affaire van een falende overheidsdienst? 
 
Als we dit serieus nemen, en het is toch ONS VVD programma, zijn 
ook dit dan geen stapjes in de richting van Fidesz (V.Orban) of PiS 
(J.Kaczynski)?     SCHRAPPEN dus 
 

 


