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Beste partijgenoten,


“Het is nodig dat meer rekening wordt gehouden met de vaardigheden en omstandighe-
den van mensen voor wie de samenleving te ingewikkeld is. Vooral voorzieningen en re-
gels van de overheid zijn omgeven met complexiteit. Terwijl juist mensen die er het meest 
mee te maken krijgen, er vaak het minst voor zijn toegerust.” Dit stelt de Raad voor 
Volksgezondheid en Samenleving (hierna: RVS) in het pas uitgebrachte rapport ‘Eenvoud 
loont’. 
i

De laatste maanden zijn er talrijke rapporten en notities uitgebracht, die wijzen op onbe-
vredigende uitvoerbaarheid en uitvoering van beleid. Naast ‘Eenvoud loont’ denken wij 
onder meer aan:

- ‘Weten is nog geen doen’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 

(hierna: WRR)

- Notitie ‘Over de uitvoerbaarheid en uitvoering van nieuw beleid’ van Tjeenk Willink 
ii

Tjeenk Willink richt zich in zijn notitie op de landelijke overheid. De rapporten van de RVS 
en de WRR laten zien, dat dezelfde tendens zich bij de andere overheden voordoet.


De WRR ziet “een behoorlijk verschil tussen wat de overheid van burgers verwacht en wat 
zij daadwerkelijk aankunnen”.  De grootte van dat verschil is niet voor iedereen gelijk, iii

maar in zijn algemeenheid onderschrijven we deze uitspraak van de WRR. 


Daar maken wij ons grote zorgen over; de menselijke maat behoort altijd het uitgangspunt 
te zijn. Zo niet, dan voedt dit het gevoel onder delen van de bevolking dat de overheid er 
niet in de eerste plaats voor de inwoners is.


Wij gaan er zonder meer van uit, dat U kennis heeft genomen van deze twee rapporten, 
die ruime media-aandacht hebben gekregen en van de notitie van informateur Tjeenk Wil-
link die als bijlage is toegevoegd aan zijn eindverslag aan de Tweede Kamer.


Wij vinden dat deze rapporten en de notitie niet onbesproken en zonder gevolgen mogen 
blijven. Zo hebben wij aan deze problematiek aandacht besteed in ons advies aan de 
PvdA-programmacommissies, die de verkiezingsprogramma’s 2018 opstellen.
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Wij pleiten er voor, dat in ieder geval in alle overheidslagen stevig ingezet wordt op:

1. het eenvoudiger en duidelijker verwoorden en opbouwen van wetten, regelingen en 

beleid;

2. het in regelgeving en beleid rekening houden met de mogelijkheden en omstandighe-

den van zowel mensen die zichzelf goed kunnen redden als van mensen die dat (tijde-
lijk) minder goed kunnen;


3. het mogelijk maken dat de overheid in individuele gevallen anders besluit, wanneer 
toepassing van beleid, regels en procedures leidt tot een onredelijke en onrechtvaar-
dige uitkomst voor de betrokken inwoner(s);


4. het regelmatig beoordelen van de uitvoering van regelingen en beleid mede vanuit het 
perspectief van de burgers waar het beleid of de regelingen voor bedoeld zijn.


 

Onze vragen aan u zijn:

• Bent u het met ons eens, dat genoemde rapporten en notitie niet onbesproken en zon-

der gevolgen mogen blijven?

• Bent u het met ons eens dat ingezet moet worden op verbeteringen, zoals genoemd 

onder 1 t/m 4?

• Hoe gaat u uw invloed aanwenden om de uitvoerbaarheid en uitvoering van beleid en 

regelgeving te verbeteren, waarbij rekening wordt gehouden met de in de rapporten 
aangetoonde verschillen tussen mensen voor wie het beleid en regels bedoeld zijn?


• Hoe kunt u van uw kant bevorderen dat ook gemeenten, provincies en waterschappen 
de aanbevelingen uit de rapporten en notitie ter harte te nemen?


Wij vinden het verlichten van deze problematiek zo belangrijk dat wij hier graag met u 
over willen spreken. Binnenkort nemen wij contact met u op om te proberen een afspraak 
te maken.


Met vriendelijke groet,


De coördinatiegroep van het Ouderen Netwerk PvdA,


André van Dokkum,

Waarnemend voorzitter

ouderennetwerk@pvda.nl 


Noten:


 Blz. 9 van ‘Eenvoud loont’ door Raad voor Volksgezondheid en Samenleving; juni 2017; 
i

https://www.raadrvs.nl/uploads/docs/Eenvoud_loont.pdf

 juni 2017; 
ii

https://www.kabinetsformatie2017.nl/binaries/kabinetsformatie/documenten/publicaties/2017/06/27/bijla-
ge-bij-eindverslag-informateur-tjeenk-willink---over-de-uitvoerbaarheid-en-uitvoering-van-nieuw-beleid-re-
geerakkoord/Over+de+uitvoerbaarheid+en+uitvoering+van+nieuw+beleid.pdf 

 Blz. 9 van ‘Weten is nog doen’ door Wetenschappelijke raad voor het Regeringsbeleid; april 2017;
iii

https://www.wrr.nl/binaries/wrr/documenten/rapporten/2017/04/24/weten-is-nog-geen-doen/R097-Weten-is-
nog-geen-doen.pdf 
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