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Ggz-selectie Verkiezingsprogramma 2021  

PVV 

Zorg moet een nationale topprioriteit worden  

• Tienduizenden extra zorgmedewerkers  

• Forse, structurele salarisverhoging 

• Administratie automatiseren, standaardiseren of afschaffen  

• Administratie schrappen door één tarief in thuiszorg en verpleeghuis  

• Meer uren werken moet lonen  

• Voltijdbonus voor zorgmedewerkers  

• Met behoud van salaris weer op de werkvloer werken  

• Investeren in ziekenhuizen, intensive cares en spoedeisendehulpposten 

• Geen concurrentie meer tussen streekziekenhuizen en gespecialiseerde ziekenhuizen  

• Geen concurrentiebeding meer voor specialisten die een kliniek in een wijk beginnen  

• Tienduizenden nieuwe verpleeghuisplekken  

• Tienduizenden nieuwe ouderenwoningen  

• Minister voor ouderenhuisvesting die de enorme bouwopgave waarmaakt   

• Vereenvoudigen regelen van zorg. Ouderenzorg in één wet  

• • Zorg voor mensen met een levenslange beperking regelen in één wet  

• Wachtlijsten geestelijke gezondheidszorg en gespecialiseerde jeugdzorg oplossen  

• Crisisreserve aanleggen in geval van pandemie, ramp of terreuraanslag  

• Voldoende beschermingsmiddelen en apparatuur in eigen land maken en beheren  

• Géén vaccinatieplicht. Géén drang of dwang.  

• Afschaffen eigen risico voor iedereen  

• Behoud zorgtoeslag voor lagere inkomens  

Onderwijs 

• Onderwijsveroudering in plaats van onderwijsvernieuwing  

• Politieke neutraliteit van de leraren  

• Kleinschalig onderwijs  

• Taal en rekenen weer centraal  

• Geen onbevoegde leraren meer voor de klas 

• Stoppen met het leenstelsel, terug naar de basisbeurs  

• Maximaal 20% van de onderwijsbegroting naar overhead, minimaal 80% naar de klas  

• Behoud van artikel 23, de vrijheid van bijzonder onderwijs 

• Stoppen met islamitisch onderwijs, omdat dat onze vrijheid en onze waarden bedreigt 

• Doorlopende leerlijnen van het vmbo naar het mbo en uiteindelijk het hbo  

• Passend onderwijs moet echt passend worden; elke leerling een plek 

Werk en inkomen  

• Verbod op winstuitkering 

• Verhogen minimumloon  

• Verlaging BTW op boodschappen 

• Verlaging huur en energierekening 



 

Selectie door MIND uit partijprogramma’s verkiezingen 2021 – januari 2021 

 

• Geen aantasting WW en ontslagvergoeding  

• AOW-leeftijd op 65   

• Zware beroepen mogelijkheid na 40 jaar werk met pensioen  

• Behoud huidig pensioenstelsel  

• Aanpassen rekenrente, pensioenkortingen voorkomen en indexering mogelijk maken \ 

• Tegengaan doorgeschoten flexibilisering arbeidsmarkt  

• Zzp’ers betaalbaar vrijwillig verzekeren arbeidsongeschiktheid en pensioen  

• Sociaal en beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking beschermen  

• Invoering tewerkstellingsvergunningen  

• Bestrijden uitkeringsfraude Geen uitkeringen voor statushouders 

Woningen  

• Géén woningen voor statushouders: ónze woningen voor ónze mensen!  

• De regie over de woningbouw moet terug naar het Rijk: er komt een minister van Wonen 

Gemeenten moeten meer én sneller nieuwe bouwgrond beschikbaar stellen en 

bouwvergunningen verstrekken; provincies moeten nieuwbouw niet dwarsbomen maar 

faciliteren  

• Méér sociale huurwoningen bouwen  

• Méér middenhuur-woningen bouwen; de huurprijs reguleren zodat middenhuur echt 

middenhuur blijft 

• Méér koopwoningen bouwen – voor starters, gezinnen en ouderen  

• Niet alleen in de stad bouwen, maar ook daarbuiten  

• Stoppen met doorgeslagen, belemmerende regeltjes rond stikstof, PFAS, geluid, lucht, milieu, 

duurzaamheid, klimaat etc. 

• Lagere huren  

• Handen af van de hypotheekrenteaftrek  

• Beschadigde huizen van Groningse aardgasgedupeerden herstellen en versterken; 

Groningers volledig schadeloosstellen   

• Permanente bewoning van vakantiehuizen mogelijk maken 

• Autorijden moet betaalbaar zijn, géén rekeningrijden  

• Maximumsnelheid op snelwegen verhogen naar 140 km/h 

• Blijven investeren in nieuwe en veilige wegen 


