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Omstreden wetten af door de zijdeur
Den Haag Gevoelige bezuinigingen als de invoering van het sociaal leenstelsel voor studenten
en de Wet Werken naar Vermogen staan weer op losse schroeven. Nu het kabinet vrijwel
zeker afstevent op verkiezingen en demissionair wordt, zal in overleg met alle fracties een
lijstje met taboe-onderwerpen worden opgesteld.
Dit controversieel verklaren speelt bij voorstellen en onderwerpen waarvan redelijkerwijze
verwacht mag worden dat behandeling met een ander kabinet tot een andere uitkomst zal
leiden.
De Wet Werken naar Vermogen was vorige week nog onderwerp bij een marathondebat in de
Tweede Kamer. Deze bundeling van regels voor mensen in de sociale werkvoorziening en
jonggehandicapten moet uiteindelijk een bezuiniging opleveren van 1,85 miljard euro.
Inmiddels is volstrekt onduidelijk of de PVV dit omstreden voorstel nog steunt en lijkt een
stemming morgen te worden uitgesteld. Een lang debat vandaag over het sociaal leenstelsel
voor studenten in de masterfase is al uitgesteld.
De crisis kan zelfs betekenen dat de behandeling van de invoering van het passend onderwijs
in de senaat, waaraan een forse bezuiniging kleeft, in de ijskast verdwijnt.
Hedwigepolder
Bronnen bij Kamerfracties zeggen dat ook het omstreden onder water zetten van de Zeeuwse
Hedwigepolder op de taboelijst terechtkomt. Voor veel partijen is dat handig. ,,Wat de PVV
betreft blijft die polder eeuwig controversieel. Als hij op die manier maar droog blijft, zegt
PVV-Kamerlid Richard de Mos.
De voorstanders van het vol laten lopen van de polder hopen dat een volgend kabinet afziet
van de huidige plannen van staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) voor het gedeeltelijk
onder water zetten van de polder. Een volgend kabinet zou zich wellicht wel aan de
oorspronkelijke afspraken met België willen houden over de natuurcompensatie voor het
uitdiepen van de Westerschelde.
Maar ook de aanleg van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen en een nieuwe militaire missie
tegen piraterij worden waarschijnlijk controversieel verklaard.
De oppositiepartijen D66, GroenLinks en ChristenUnie zouden het kabinet nog wel op
onderdelen aan meerderheden willen helpen, zodat er niet te veel tijd verloren gaat bij het
opstellen van het bezuinigingsplan.
Compromissen over strijdpunten in Kamer lijken verder weg dan ooit

