
   
      
 

Zuid Limburg, 18.01.2022 
 
 
Geachte leden van de CDA fractie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
 
De afgelopen tijd hebben ons heel veel verontrustende berichten bereikt over de loskoppeling van de 
AOW met het minimumloon. Dit heeft grote gevolgen voor eenieder die AOW ontvangt. Daarnaast 
zorgen de bezuinigingen, die het Kabinet dreigt uit te voeren t.a.v. de jeugdzorg,  voor heel veel onrust. 
 
Wij, als rechtstreekse vertegenwoordigers van de gemeenten, zijn faliekant tegen deze plannen en 
doen een dringend beroep op u om hier niet mee in te stemmen.  
 
Ontkoppeling AOW en minimumloon 
In de afgelopen jaren is de AOW uitkering steeds meer onder druk komen te staan. Het loskoppelen 
van het minimumloon zal dit versterken. Ook de indexering van de pensioenen was helaas niet 
mogelijk doordat de dekking bij de pensioenfondsen onvoldoende bleek. Deze dekkingsgraad zal 
opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden.  
Daarnaast zal beoogde reparatie middels belastingvoordelen niet werken voor gepensioneerden met 
enkel AOW of AOW met een klein aanvullend pensioen, omdat deze mensen geen of weinig belasting 
betalen. Daarbij heeft het Centraal Plan Bureau doorgerekend dat juist deze groep nog verder in de 
kou komt te staan. Zeker in een gebied als Zuid-Limburg, waar veel ouderen wonen (de zgn. 
krimpgebieden)  die afhankelijk zijn van een AOW- uitkering.  
Op dit moment is het nog mogelijk om te laten zien dat onze vertegenwoordigers in de Tweede Kamer 
dit niet willen laten gebeuren en hun voet tussen de deur zetten om  een doorbraak te forceren. 
Laat zien dat ook de ouderen recht hebben op een goede oudedagsvoorziening! 
 
De  Jeugdzorg 
Ook de jeugdzorg staat zware bezuinigingen te wachten. Juist in een tijd waar onze jeugd het heel 
moeilijk heeft is dat niet uit te leggen naar onze inwoners. Tijdens de decentralisatie van de jeugdzorg 
zijn afspraken gemaakt. Afspraken die helaas niet zijn nagekomen zoals ook de arbitragecommissie in 
2021 heeft geconstateerd. Met deze bezuinigingen laat u de gemeenten en daarmee haar inwoners 
opnieuw in de kou staan.  
Afspraak is  afspraak, dat geldt ook voor de overheid. U als CDA moet er op toezien dat afspraken 
nagekomen worden en zorgen dat deze kwetsbare groep jongeren niet nog meer in de knel komen. 
De Jeugd heeft de toekomst. Onze jeugd heeft recht op een toekomst. Helpt u er aan mee om hun 
toekomst veilig te stellen? 
 
We vertrouwen erop dat u onze hartenkreet ter harte neemt en alles uit  de kast zult halen om deze 
bezuinigingsoperatie een halt toe te roepen. We staan als CDA voor een goede en krachtige 
SAMENLEVING. Het woord zegt het al: SAMEN.  Samen staan we sterk, samen moeten we het doen. 
 
Met collegiale groet, 
 
CDA Landgraaf (Marlies Dreissen), CDA Kerkrade (Mark Meijer),  
CDA Heerlen (Marco Peters), CDA Beekdaelen (Twan Schevers), 
CDA Brunssum (Raymond Claus), CDA Voerendaal (Frans Blank),  
CDA Simpelveld-Bocholtz (Jo Ernes) 


