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Kamerlid: N. Eski

Den Haag, 31 oktober 2002

Bijdrage voor plenair debat

Voorzitter, het is mij als lid van de CDA-fractie een genoegen als nieuw Kamerlid mijn
maidenspeech te wijden aan de begroting van het ministerie van Algemene Zaken.
Voordat ik verder ga met mijn inhoudelijke bijdrage, wil ik bij deze gelegenheid iets
vertellen over mezelf.

Ik was 17 jaar oud toen ik naar Nederland kwam. In deze achterliggende periode heb
ik de Nederlandse taal geleerd, lange tijd bij verschillende media gewerkt. Ik vertel dit
om aan te geven dat ik - ondanks het feit dat ik op een latere leeftijd naar Nederland
kwam - mijn verantwoordelijkheid heb genomen. Zo hoop ik voor velen met een
andere etnische afkomst een voorbeeld te zijn. Ik wil laten zien dat Nederland
mensen die verder willen komen ruimte geeft en mogelijkheden biedt. Het is de taak
van mensen om die kansen te benutten. Het gaat er dan niet alleen om
verantwoordelijkheid te nemen, maar ook om verantwoordelijkheid te dragen. Dit was
ook de belangrijkste motivatie waarom ik de politiek ben ingegaan. Ik wil meedenken,
ik wil meebeslissen. Ook wil ik burgers opzoeken die iets minder betrokken zijn bij de
politiek. Ik wil niet alleen naar hen luisteren, maar ook onze politieke boodschap
uitdragen, discussies aangaan. Vertellen welke uitdagingen we moeten aangaan.

Naast het coördineren van het algemeen regeringsbeleid behoort het algemeen
communicatiebeleid tot de kerntaken van het Ministerie van Algemene Zaken. De
CDA-fractie heeft waardering voor het beleid en de initiatieven van het kabinet dat de
communicatie tussen overheid en burgers wil verbeteren. Dat is ook hard nodig
aangezien burgers zich onvoldoende serieus genomen voelen. Terecht constateert
het kabinet dat de burger het recht heeft op informatie van en communicatie met de
overheid. Wat het CDA betreft is het van belang dat informatie voor burgers ook
toegankelijk, herkenbaar en bereikbaar is. De CDA-fractie wil daarbij vooral aandacht
vragen voor de volgende zaken:

Voor een betere informatievoorziening aan burgers wil het kabinet, naast andere
middelen, het internet intensief inzetten. In het kader van dit streven is een
regeringswebsite ingericht. De nieuwe media zullen in toenemende mate een rol
spelen bij de informatie-uitwisseling tussen de overheid en burgers. De CDA-fractie is
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van mening dat de overheid de mogelijkheden daarvan optimaal moet benutten. De
digitale informatie van de overheid, waaronder de website van de regering, zou op
zoveel mogelijk plekken zichtbaar en vooral toegankelijk moeten zijn zodat burgers
gestimuleerd worden die informatie te raadplegen.

Is de minister-president zich bewust van het feit dat er nog grote groepen in onze
samenleving zijn die nauwelijks of geen toegang hebben tot deze vormen van
informatievoorziening? Dit zijn vooral mensen met weinig draagkracht en ouderen.
Kan de minister-president de Kamer verzekeren dat de aandacht voor nieuwe media
als communicatiemiddel niet ten koste gaat van traditionele vertrouwde
communicatiemiddelen, zolang grote groepen burgers geen toegang hebben tot deze
nieuwe communicatiemiddelen als internet?

De initiatieven met betrekking tot interactieve beleidsvorming zullen naar de mening
van de CDA-fractie een belangrijke bijdrage leveren aan de vergroting van de
betrokkenheid van de burgers bij beleidsontwikkeling. De benadering door het
kabinet van burgers als coproducenten van beleid zal niet alleen de herkenbaarheid
en het draagvlak van het beleid in de samenleving vergroten, maar ook veel
onvoorziene problemen en ergernissen van burgers voorkomen. De CDA fractie wil
daarbij wel twee kanttekeningen plaatsen. Ten eerste dreigt in sommige gevallen
interactieve beleidsontwikkeling wel eens zijn doel voorbij te schieten. Er wordt een
circus opgetuigd waar veel burgers bij worden betrokken en waar veel geld in
omgaat, maar waarbij de daadwerkelijke invloed van burgers achter de horizon lijkt te
verdwijnen. Daarnaast willen wij wijzen op het belang van de controlerende functie
van de volksvertegenwoordiging. Interactieve beleidsvorming moet plaatsvinden
binnen de duidelijke spelregels die door het parlement zijn vastgesteld. Het is
uiteraard aan de regering om binnen de vastgestelde richtlijnen en doelstellingen te
werken aan beleidsontwikkeling. Het politieke oordeel over het beleid blijft
voorbehouden aan de volksvertegenwoordiging. Kan de minister-president nader
ingaan op de verhouding tussen interactieve�beleidsvorming en de representatieve
democratie?

Is de minister-president bereid interactieve beleidsvorming niet alleen op landelijk
niveau maar ook op provinciaal en�lokaal niveau te bevorderen? Hoe denkt hij tevens
de naleving van de aangekondigde spelregels op dit terrein te bewaken?

Tot slot voorzitter, de voorlichtingsraad speelt bij de ontwikkeling en coördinatie van
het algemeen beleid een belangrijke rol. De voorlichtingsraad kondigt aan in 2003 en
latere jaren onderzoek te doen naar de wijze waarop communicatie plaatsvindt met
specifieke doelgroepen zoals allochtonen. De CDA-fractie verzoekt het kabinet (in
plaats van talloze onderzoeken), concrete stappen te zetten met betrekking tot de
voorlichting aan allochtonen. Veel nieuwe burgers hebben weinig kennis van het
Nederlands staatsbestel, wet en regelgeving. Is de minister president bereid de
nodige middelen te investeren in concrete campagnes die bedoeld zijn om kennis
aan  allochtonen over Nederland te vergroten en hun maatschappelijke participatie
te versterken?


