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d.d. 17 mei 2021 

In het gesprek heeft de voorzitter van de SGP fractie aandacht gevraagd voor de volgende 

onderwerpen: 

 Herstel- of transitiebeleid: i) lastig om concreet te worden, we moeten goed kijken waar we 

het precies over hebben, omdat er ook geluiden zijn dat het op terreinen goed gaat, dus 

kijken naar welke sectoren nog iets extra nodig hebben en waar sanering misschien nodig is,  

ii) schuldenvraagstuk en uitsmeren belastingen, iii) omscholing gerichter naar bv. de zorg 

maken, iii) zorg dat om- en bijscholing fiscaal weer aantrekkelijk wordt (herinvoering fiscale 

aftrek extra studie en afschaffen betalen hoog tarief), iv) houd thuiswerken (deels) vast, dit is 

ook goed voor de fileproblematiek, v) investeer – mede met het oog op goed thuiswerken – 

in kwaliteit, snelheid en veiligheid digitale verbindingen, vi) kwetsbaarheden zorgsector, vii) 

toekomst mantelzorg, viii) kwetsbaren arbeidsmarkt (Borstlap). 

 (Andere) urgente, grote thema’s: i) energietransitie: let goed op de haalbaarheid en het 

verdienmodel bij stikstof en klimaat; er is draagvlak nodig, ii) kansen voor jongeren, op de 

arbeidsmarkt, de woningmarkt en in het onderwijs (studie financiering), iii) migratie en 

integratie, iv) versterken van de kwetsbare fundamentele waarden, zoals het gezin, 

ongeboren leven en de zondagsrust. 

 Herstellen en versterken democratische rechtsorde: dit is een heel breed thema, gaat o.a. 

om: i) justitiële toetsing, ii) meer maatwerk, ook in wetgeving, iii) toegang tot het recht, iv) 

dienstbare overheid die leert van fouten, v) defensie / veiligheid (ook cyber security) / 

ondermijning: breng meer stabiliteit in de financiering, vi) rol kamer versterken incl. de 

controle op wetgeving.  

 Welke partijen o.b.v. onderzochte contouren met elkaar onderhandelingen over een 

coalitieakkoord: i) door vanuit inhoud / contouren te redeneren zal er niet een heel andere 

coalitie komen, maar het kan wel leiden tot meer input van andere partijen en dus meer 

draagvlak, ii) SGP voelt zich het meest thuis bij een centrum-rechtse benadering, iii) als je 

kijkt naar alle uitsluitingen kom je eerder centrum links uit, iv) SGP is niet van de uitsluitingen 

en is altijd bereid mee te denken, maar ziet de bal niet haar kant op rollen.     

 

 

 

  

 


