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De Pauzeknop
it er een pauzeknop op het Haagse overheidsapparaat? Het is
hoog tijd dat de overheid eens ophoudt met beslissen en er
even rust komt in de regeltjesfabriek. In reactie op iedere actuele
gebeurtenis lijkt die fabriek een nieuwe overheidsregel uit te spugen om een en ander op positieve of negatieve wijze te beïnvloeden.
En dan wil ik nog niet eens beginnen over de subsidies, tussenorganen en vergunningenstelsels die voor het bereiken van een
bepaald beleidsetreet in het leven worden geroepen. Zien we door de
bomen het bos nog wel?
Hoog tijd voor een heroverweging van onze besluitvormingstrajecten en het bijbehorend beleidsinstrumentarium. Laten we leren
van het LPF-effect in de laatste verkiezingen en er ons voordeel
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mee doen. We worden afgerekend op het resultaat, waarom werken
we dan niet met dit resultaat -het beleidseffect- expliciet en goed
omschreven in onze etalage? De Oerhollandse overlegcultuur maakt
de weg naar een besluit lang en ondoorzichtig en evaluaties van
besluiten zien we al helemaal nooit. Is er dan eindelijk een mooi
compromis bereikt en wordt het beleid uitgevoerd dan kan het tot
in de oneindigheid doorlopen. We nemen zoveel prachtige besluiten
en hebben fantastische ambities, laten we nu eens goed kijken naar
de uitvoering. Dus: De Pauzeknop! Dan kunnen we ook met recht
zeggen dat we staan voor kwaliteit en helderheid. +

Gea Wijers, Amsterdam
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deze dagen normaal te functioneren. Typisch Nederlandse folklore als Sinterklaas mag daar best een (bescheiden) uitzondering
op vormen, hoewel alleen in de avonduren. Nadeel: dit is natuurlijk niet alleen op Nederlands niveau in te voeren, dat besef ik
ook wel. Maar het lijkt me des D66 om die discussie aan te zwengelen. In elk geval kennen al genoeg landen geen 'l\veede
Paasdag of Pinksterdag, en vinden verkiezingen op zondag
plaats. Daarmee zouden we moeten beginnen.

m na de verkiezingen weer een politieke rol van belang te
spelen, moet D66 zich de komende periode richten op een
aantal nieuwe thema's zoals scheiding van kerk en staat en de
individualisering.
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Na het temmen van de erfelijke monarchie wordt het tijd om eindelijk eens serieus werk te maken van de scheiding van kerk en
staat. De dominantie van eeuwenlange bijbelgerichtheid moet
maar eens afgelopen zijn. Het is te gek voor woorden, dat leefregels van oude culturen nog steeds richtsnoer vormen voor de
hedendaagse burger. Die heeft geen behoefte aan tien geboden en
weet zelf wel dat je niemand mag doodslaan en niet mag stelen:
iedereen wordt geacht de wet te kennen (onze wet, niet de bijbelse) en wordt daarop afgerekend. Wat in een eventueel hiernamaals gebeurt, heeft geen relevantie voor tijdelijk functioneren
op aarde.
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Zeker nu het CDA triomfantelijk het gezin weer opvoert, zou D66
zich hard moeten maken voor individualisering van alle stelsels
(verwijder restanten kostwinnersstelsel) en behartiging van de
belangen van alleenstaanden. Immers, éénderde van de volwassen bevolking woont (tijdelijk) alleen.
Individualisering geldt voor iedere burger, ongeacht zijnihaar
leefvorm. Te gek voor woorden dat ook alleenstaanden via premies meebetalen voor de huisvrouw van de kostwinner. Eigenlijk
zou de kostwinner belast moeten worden voor inkomen in natura; de huisvrouw zorgt immers dat de kostwinner onbelemmerd
door zorgtaken beschikbaar is voor de arbeidsmarkt, waar hij dus
een geduchte concurrent is voor de alleenstaande,
die alles zelf moet doen.
Het SWB-stuk van Goudzwaard c.s. hinkt te veel op
twee gedachten. Elk volwassen individu moet zelf
een inkomen verwerven via betaalde arbeid, met
eigen premies, eigen pensioen en eigen sociale zekerheid. Het woord 'tweeverdiener' is een monstrum:
niemand is alleen tweeverdiener. Bedoeld wordt dat
een leefeenheid twee inkomens heeft, wat suggereert dat het niet gewoon is dat elke volwassene zelf
inkomen verdient. De norm is de alleenverdiener,
voor wie dus allerlei voorzieningen gecreëerd moeten
worden. Een leefeenheid met drie of meer inkomens
heeft ook geen aparte naam, we hebben het duidelijk
alleen over de man-vrouwrelatie. D66 zou dus moeten uitgaan van het gegeven dat iedereen verdiener
is en niemand alleen-, twee- of drieverdiener. +

Dus geen officiële christelijke, joodse of islamitische feestdagen
meer waardoor het hele openbare leven wordt lamgelegd. Wie
vrij wil, neemt maar een vrije dag. Openbare diensten horen op
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Mirjam Hommes, Amsterdam

Niemand is alleen lweevercliene•·
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