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Opgave 1

Vroegopstap

Bij deze opgave horen de teksten 1 en 2.
Inleiding
Vroegopstap is een initiatief van twee moeders uit Friesland. Zij maken
zich zorgen over het drankgebruik van de jeugd. Door het sluitingstijdstip
van cafés te vervroegen, hoopt het duo dat het drankgebruik zal
verminderen, evenals het aantal verkeersongelukken. Ook vergroot een
vroeger sluitingstijdstip de sociale controle en biedt het ouders meer
gelegenheid hun kinderen te brengen en te halen (tekst 1).
De moeders organiseerden een burgerinitiatief (tekst 2), een nieuwe vorm
van inspraak. Hoewel het burgerinitiatief Vroegopstap door de Tweede
Kamer niet geldig werd verklaard, overweegt het CDA het voorstel over te
nemen.
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Lees tekst 1.
De actie heeft nog niet gezorgd voor het gewenste resultaat: het concreet
vervroegen van de openingstijden en het eerder sluiten van cafés en
discotheken. In het barrièremodel wordt het proces beschreven of en hoe
een maatschappelijke eis leidt tot het gewenste resultaat. De eerste
barrière is door de actiegroep met succes genomen. Bij het nemen van
deze barrière heeft een aantal actoren een rol gespeeld.
– Wat houdt deze eerste barrière in?
– Noem twee groepen actoren die hierbij een rol speelden. Verwijs per
groep actoren naar de betreffende regels in tekst 1.
De actiegroep wil “niet verbonden zijn aan een politieke partij” (regels 4143). Stel: een politieke partij stelt zich achter het idee van de
initiatiefnemers van de actiegroep, roept burgers op het initiatief te
ondertekenen en stelt het vervroegen van de openings- en sluitingstijden
in de Tweede Kamer aan de orde.
Een van de functies van politieke partijen in het besluitvormingsproces is
de communicatiefunctie.
Noem twee andere functies die deze politieke partij dan vervult in het
politieke besluitvormingsproces over de openings- en sluitingstijden.
Lees tekst 2.
Met dit burgerinitiatief Vroegopstap proberen de moeders een oplossing
te vinden voor hun probleem.
Wat maakt een maatschappelijk probleem tot een politiek probleem?
Noem daarvoor een reden en verwijs daarbij naar tekst 2.
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De initiatiefnemers voeren een aantal zaken aan die van algemeen belang
geacht worden en waarvoor de overheid verantwoordelijkheid draagt.
Welke twee hoofdtaken van de overheid zijn in tekst 2 te herkennen?
Licht je antwoord toe met verwijzing naar tekst 2.
Een burgerinitiatief is een mogelijkheid om een onderwerp op de agenda
van de Tweede Kamer te krijgen. In de Grondwet staat al een aantal
grondrechten geformuleerd die het de burger mogelijk maakt om zelf deel
te nemen aan het politieke proces.
Noem twee grondrechten die deelname aan politiek mogelijk maken..
Het burgerinitiatief is volgens de journalist Otten ingesteld “om de
teleurgestelde burger een stem te geven”. (NRC-Next, 28 maart 2008)
Teleurgesteld zijn in politiek kan een reden zijn om je niet meer met
politiek te willen bemoeien.
Er zijn ook andere redenen waarom mensen niet geïnteresseerd zijn in
politiek.
Noem twee andere redenen waarom mensen mogelijk niet willen
deelnemen aan politiek.
De petitie van het burgerinitiatief Vroegopstap is ingediend bij de Tweede
Kamer. Een burgerinitiatief kan zich ook op provinciaal of gemeentelijk
niveau afspelen.
Welk politiek orgaan op provinciaal niveau en welk politiek orgaan op
gemeentelijk niveau is te vergelijken met de Tweede Kamer?
De verzoekschriftencommissie van de Tweede Kamer heeft het
verzoekschrift van Vroegopstap afgewezen, omdat de 120.000
handtekeningen niet schriftelijk maar digitaal verzameld zijn. Toch blijkt
het doek nog niet gevallen te zijn voor de eis van vervroegde openingsen sluitingstijden. Het CDA overweegt om het plan van de moeders over
te nemen en in te dienen als wetsvoorstel. Dan praat de Kamer er alsnog
over. Veel kans van slagen lijkt dat echter niet te hebben.
Het parlement heeft een aantal rechten.
Van welk formeel recht van de Tweede Kamer overweegt de CDA-fractie
in de Tweede Kamer gebruik te maken?
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Opgave 1

Vroegopstap

tekst 1

Moeders willen disco eerder open
Kinderen moeten vroeger op de avond uitgaan en eerder thuiskomen.
Een actie daarvoor van twee moeders krijgt veel steun.
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(…) In discotheek De Kruisweg in het
Groningse Marum wordt het pas na
middernacht gezellig. Als haar zestienjarige dochter wil uitgaan, brengt
Hannie Gorter uit Siegerswoude haar
met de auto, meestal rond twaalf uur.
Daarna rijdt Gorter naar huis om te
slapen. Om drie uur gaat haar
wekker en rijdt ze naar de discotheek
om haar dochter op te halen.
Een jaar geleden besloot Gorter (42)
dat het anders zou moeten. Kinderen
moeten eerder uitgaan, en thuiskomen. Dat is veiliger en gezonder.
Nu doden ze de tijd tot middernacht
door ‘in te drinken’, in keten of bij
ouders thuis.
Twee buurvrouwen in actie
Hannie Gorter wist niet goed hoe ze
het moest aanpakken, maar ze wilde
‘iets’ op touw zetten. Daarom schreef
ze haar bezwaren op een A4’tje en
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gaf dat aan haar buren. Sindsdien
trekt ze samen op met haar buurvrouw Myriam Loonen (48, vier
kinderen in de uitgaansleeftijd). Ze
stuurden brieven naar lokale media.
Ze vroegen aandacht voor het
onderwerp op raadsvergaderingen.
Een buurman maakte een website
waarop sympathisanten met hun
digitale handtekening steun kunnen
betuigen. Inmiddels hebben 110.000
mensen dat gedaan.
Er kwam meer steun. Het Friese
CDA-Kamerlid Joop Atsma introduceerde hen in Den Haag. Vorige
week plaatste Frits Bolkestein (VVDpoliticus) zijn handtekening – en hij
wil wel in het comité van aanbeveling
zitten. “Maar we willen niet
verbonden zijn aan een politieke
partij of er een christelijk kaartje aan
hangen”, zegt Loonen. (…)

naar: NRC Handelsblad, 2 februari 2008
tekst 2

Burgerinitiatief Vroegopstap
Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Ter attentie van de Commissie van de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
Onderwerp: indiening burgerinitiatief Vroegopstap, (…)
Siegerswoude, 18 maart 2008
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Geachte leden van de Tweede Kamer,
Met deze brief en de bijbehorende bijlagen dienen we een burgerinitiatief
Vroegopstap in. Het actiecomité Vroegopstap heeft nu een jaar terug het initiatief
genomen door aandacht te vragen voor het vroeger op stap gaan. Daaraan
gekoppeld zit het vervroegen van de sluitingstijden van de horecabedrijven. Er is
een website in de lucht gebracht (…) en op deze website is de petitie te vinden
van Vroegopstap.
(…) Inmiddels hebben 120.000 burgers aangegeven de petitie te ondersteunen.
De lijst met digitale handtekeningen is gelijktijdig met deze brief ingediend bij de
Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven. (…) De personen
die dit burgerinitiatief ondersteunen hebben hiertoe het volgende verzoek aan u
ondertekend:
Vroeg op stap, vroeg weer thuis!
Vroeg op Stap is een actiegroep die pleit voor vervroegde horecasluitingstijden
van uiterlijk 02:00 uur. Vroeg op Stap wil dit bewerkstelligen door het verzamelen
van digitale handtekeningen. Deze gegevens (behalve uw naam en woonplaats)
zijn voor anderen niet te lezen en worden ook niet doorgespeeld aan derden.
De voordelen:
• we kunnen dan eerder naar de kroeg / disco en zijn weer eerder thui
• het aantal uren dat w daar doorbrengen met vrienden wordt niet verkort
• de tijd van indrinken verkort of verdwijn
• minder alcohol: minder overlast / minder ongelukke
• voor de ouders is het beter te doen om de jongeren te brengen en te halen
• ’s avonds kun je nog gebrui maken van openbaar vervoer
• er is meer sociale controle van mensen die nog op zij
• dag- en nachtritme wor t minder verstoord
• betere school-, werk-, en sportprestatie
• stappers die het nu te laat vinden k ijgen dan ook de kans om uit te gaan
• komt de gezondheid ten goede op korte en langere termijn
• voorkomt veel stress en spanningen in de gezinne
(…)
Namens de actiegroep Vroegopstap: Hannie Gorter en Myriam Loonen
(…) Ons voorstel behelst een zorgvuldige invoering van een landelijke norm van
de sluitingstijden. Deze norm zal wat ons betreft op 02.00 uur worden bepaald. In
het kader van een deurbeleid zou het zo moeten zijn, dat de jeugd tot 18 jaar na
23.00 uur niet meer kan worden toegelaten. De gemeenten zouden per
verordening kunnen regelen dat in bepaalde nader aan te geven gevallen
gedurende 6 keer per jaar kan worden afgeweken van de landelijke norm.
Vergelijkbaar met de regeling van de Winkelsluitingstijden op de zondagen. Een
soort beloningssysteem van goed toelatingsbeleid door de horecaondernemer.
(…) We zien uit naar de inhoudelijke behandeling.
Met vriendelijke groet,
Hannie Gorter en Myriam Loonen
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