
Paars+ getuigt van visie 
 
 
Wilders’ nachtmerrie-kabinet Rutte/Halsema is de enige denkbare regering die ons 
land verder kan helpen. Paars+ krijgt m.i. gestalte langs drie hoofdlijnen: het  
beheersbaar maken van het huishoudboekje van de staat (AOW, fiscaliteit/h-woord, 
uitkeringen), herstel van het vertrouwen van de burger in de overheid door 
institutionele hervorming van het openbaar bestuur en het leggen van een fundament 
voor de transitie naar een duurzame kenniseconomie (innovatie en onderwijs).   
 
Het beheersen van de kosten van de collectieve sector is een kwestie van het 
technisch doorrekenen van varianten en onderhandelen totdat een rechtvaardige 
uitkomst is bereikt. Zoals de sociale partners met de AOW hebben laten zien. Er is 
één lastig vraagstuk, de kostenontwikkeling van de gezondheidszorg, die lijkt 
onbeheersbaar. Het ligt voor de hand hier eerst een denktank aan het werk te zetten, 
die ook zal moeten aangeven wat de grenzen van de marktwerking binnen de zorg 
zijn. 
 
De hervorming van het openbaar bestuur is noodzakelijk. De staat is overbelast, 
doordat politici geen keuzes maken, doordat het marktdenken de publieke zaak 
vertroebeld heeft, door een ongrijpbare Europese Unie die zijn eigen agenda volgt en 
doordat burgers als gevolg hiervan niet meer weten wat ze van de overheid kunnen 
verwachten. De lagere sociale klassen zijn vooral de klos. Hier ligt een belangrijk 
leermoment, want het oude Paars heeft de marktwerking wèl uit de hand laten lopen. 
Paars+ zal duidelijk moeten maken wat de taken van de overheid zijn, wat van 
burgers mag worden gevraagd en wat voortaan aan de markt kan worden 
overgelaten. Kerndepartementen, een beperkt middenbestuur en dienstverlenende 
gemeenten als eerste overheid vormen de ruggengraat van de te renoveren staat. 
Het antwoord op de vraag overheid of markt kent in essentie drie smaken: de 
overheid doet het zelf, de overheid reguleert een specifieke markt, of de overheid ziet 
toe o.b.v. algemeen geldende kaders (zoals BTW-plicht, arbeidsrecht enz.). Met de 
herrijzenis van een gezaghebbende en professionele overheid die een sociaal 
vangnet biedt voor wie het echt nodig hebben kan de basis worden gelegd voor de 
opbloei van een duurzame kenniseconomie. De drie hoofdlijnen van het programma 
hangen onderling dus nauw samen. 
 
Wilders vreest een uitholling van zijn machtsbasis, omdat Paars+ Nederland echt 
gaat hervormen. En dan raakt hij de stemmen van Henk en Ingrid weer kwijt. 
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