17 juni 2021, Utrecht

Geachte partijgenoten, beste kameraden,
via deze weg wil ik mijn kandidatuur voor het lijsttrekkerschap voor de aanstaande
gemeenteraadsverkiezing in maart 2022 kenbaar maken. In het politiek programma dat ik bijsluit ga
ik nader in op de politiek-inhoudelijke aspecten die met deze kandidaatstelling gepaard gaan. In deze
sollicitatiebrief beperk ik mij strikt tot het persoonlijke, en schets ik kort de overwegingen die tot
kandidaatstelling hebben geleid.
Het is inmiddels ruim een halfjaar geleden sinds ik mij bij de gemeenteraadsfractie aandiende. Het
werk als fractiemedewerker is goed bevallen. Het is een uitdagende en eervolle taak om de politiek
van de SP richting het college van B&W te vertegenwoordigen. Vooral de onderwerpen die in de
commissie Mens en Samenleving spelen liggen mij nauw aan het hart. De fractie heeft mij vanaf
begin in het vertrouwen gesteld om dat werk met enige mate van autonomie te vervullen. Middels
deze combinatie van arbeidsvreugde en professionele autonomie kon ik zo dichtbij de ervaring van
het ‘raadslid-zijn’ komen als mogelijk is. Vanuit deze ervaring twijfel ik er niet aan dat, als de kiezer
het wilt, ik in de komende raadsperiode een rechtgeaard SP-raadslid zal zijn. Natuurlijk zal ik deze
politieke activiteiten binnen de raad zoveel mogelijk vervlechten met buitenparlementaire acties.
Ik ben ook nu al bereid op de voorgrond te treden, een leidende rol te nemen, en dus een gooi te
doen naar het lijsttrekkerschap. Door het politiek pensioen van Tim Schipper staat die post immers
vacant. Voor sommigen is het misschien aan de vroege kant. Ik zal niet ontkennen dat Tim grote
schoenen achterlaat om te vullen. De volgende afwegingen motiveren mijn besluit:
Een jonger gezicht heeft ook voordelen die we kunnen benutten. Door mijn achtergrond hoop ik een
deel van het electoraat aan te spreken dat ‘traditioneel’ misschien niet op de SP stemt. Het is mijn
hoop dat mijn lijsttrekkerschap de jongelui in de partij inspireert tot een extra energieke campagne.
De timing van de gemeenteraadsverkiezingen valt voor mij goed, in die zin dat in maart 2022 net
afgestudeerd zal zijn. Ik zal het vinden van een startersbaan net zo lang uitstellen als noodzakelijk is,
tot ik genoeg boven het materiaal sta om als goed raadslid te functioneren.
Volgens mij heb ik, kortom, de juiste energie om de campagne en de gemeenteraadsfractie vitaal
neer te zetten.
Uiteraard ben ik bereid om mijn motivatie, en politiek, mondeling verder toe te lichten op de
ledenvergadering van 12 juli, of eerder mocht dat nodig zijn.
Met vriendelijke groet,
Floris Boudens

“Links moet weer links worden. Vereist een kritische blik, een heldere analyse. Een groot verhaal met
een alternatief voor het huidig systeem. Een wenkend perspectief. Wat nu moet gebeuren is
organisatie van onderop.”
Sadet Karabulut, 19 maart 2021
Links is in Nederland sinds de invoering van het algemeen kiesrecht nog nooit zo klein geweest. Na
de Tweede Kamerverkiezingen leverde Karabulut de bovenstaande analyse waarom dit het geval is.
Het is een analyse die ik deel. Het grote narratief is verdwenen, links is niet altijd herkenbaar meer
als zodanig – dat is ook het geval in de lokale politiek. Als lijsttrekker van de SP in Utrecht ben ik
voornemens om de volgende kernpunten uit te dragen tijdens de campagne, en – als de kiezer ons
het vertrouwen geeft – tijdens de raadsperiode.
Democratische rechten
o

o

o

o

Hoogste prioriteit ligt bij het beschermen en bevorderen van democratische rechten. Het
demonstratierecht is absoluut: geen maxima meer, geen andere beperkingen, ook zonder
aanvraag.
De informatiepositie van Utrechters ten opzichte van het stadsbestuur moet sterk
verbeteren. Daarom moeten bijvoorbeeld alle college- en raadsstukken openbaar worden.
Besloten vergaderingen worden afgeschaft. Deze geheimhoudingsplichten dienen alleen
maar belangen van kapitalisten en zijn niet in het belang van Utrecht. Open de boeken!
De inspraak van burgers moet radicaal gedemocratiseerd worden. In huidige vorm is
burgerinspraak een wassen neus. Geef wijk- en buurtraden de middelen en het vertrouwen
om naar eigen inzicht projecten te organiseren. Geef burgers de (onvoorwaardelijk)
zeggenschap over de agenda van de gemeenteraad en haar commissies.
Het koninklijk huis is een aristocratisch instituut en daarom onverenigbaar met de
democratie. We stoppen het verheerlijken van de monarchie. We hernoemen bijvoorbeeld
de parken, en verwijderen portretten uit de raadszaal en de rechtbank.

Werk en Inkomen
o

o
o
o

Een van de grootste onrechten die de gemeente burgers van Utrecht aandoet is het
handhaven van regressieve vormen van belastingheffing. Te denken valt aan de
afvalstoffenheffing, hondenbelasting en rioolheffing. Deze moeten we allemaal afschaffen en
vervangen door progressieve belastingen op kapitaal, inkomen en winst. Een eventueel
tekort opvangen door verhoging van de onroerend zaakbelasting, ook voor bedrijven. Dit is
een verbetering voor een overgroot deel van de huishoudens.
We steunen de onmiddellijke verhoging van het minimumloon naar 14 euro. Er mogen geen
uitzonderingen zijn binnen de gemeente.
Volledige afschaffing van elke vorm van arbeid onder het minimumloon, zoals bijvoorbeeld
het jeugdloon.
Het sociaal beleid moet volledig op de schop. Afschaffing van de verplichte sollicitatie en de
bureaucratische nachtmerrie waar je doorheen moet bij het aanvragen van een U-pas. In
plaats daarvan vertrouwen in de burgergers stellen. Investeren in goede uitkeringen en het
daadwerkelijk beëindigen van de armoede.

Wonen
o

Democratisering van de woningcorporaties in verenigingen met zeggenschap voor de
huurders. Invoering van het recht van groepen huurders om zich af te splitsen van de
woningcorporatie.

o

o

Het centrale probleem van de woningnood in de stad is de macht van het vastgoedkapitaal.
Alleen door middel van verwerving van grond, ook door het aangaan van leningen kan deze
macht worden doorbroken. Dan wordt het mogelijk betaalbare woningen te bouwen. Geen
samenwerking met kapitalistische projectontwikkelaars.
Woonplicht instellen, huisjesmelken simpelweg verbieden – woningcorporaties mogen alleen
nog onder bepaalde voorwaarden huren (bv. max. €750 i.v.m. de huurtoeslag, geen
mensonterende schimmelwoningen, enz.).

Publieke zaken ook echt publiek
o
o
o

o

o

o

o

De publieke armoede in Utrecht is onacceptabel, hier moeten we altijd luid en duidelijk
tegen blijven ageren.
Hoogste prioriteit bij het bestrijden van het lerarentekort, eventueel door inzet van
gemeentelijke middelen.
Beëindigen van de gebrekkige financiering van de sport, hieronder valt ook de
studentensport. Als keuzes gemaakt moeten worden heeft de breedtesport prioriteit over de
topsport en topsportevenementen.
Te vaak zijn “publieke” voorzieningen nu in handen van de markt, of worden aanbesteed. De
nutsvoorzieningen moeten in publiek bezit komen, van elektriciteit tot openbaar vervoer. De
structurele wijzigingen voor een duurzame samenleving zijn alleen mogelijk als er ook
democratische controle is.
De onhoudbaarheid van het kapitalisme wordt onderstreept door het gegeven dat de
nutvoorzieningen-markt ook geheel niet toegankelijk is. Een aantal grote spelers beheersen
alles. Socialisme is ook democratiseren van de economie.
Het moet dus mogelijk worden om, bijvoorbeeld, het energiebeheer collectief te
organiseren. Dit is niet alleen een socialistisch uitgangspunt, maar ook strikt noodzakelijk
met oog op de klimaatcrisis en klimaatrechtvaardigheid.
Openbaar vervoer in eigen beheer, in plaats van marktspeler. In de breedte verbeteren en
democratiseren van het OV. Inwoners worden de baas over de buslijnen. De trams rijden ook
in het weekend en in de kerst- en zomervakantie.

Klasse-onafhankelijke politiek
o

o

o

De stad Utrecht wordt al jaren geregeerd door D66. Voor haar staan de belangen van de
vastgoedsector voorop en het eeuwig aanbidden van de “vrije markt”. Deze ideologie is op
geen enkele wijze te verenigingen met het socialisme. We moeten hier oppositie tegen
voeren.
GroenLinks bestendigt deze marktfundamentalisten en voert consequent neoliberaal beleid.
Zo ging de partij akkoord met de verhoging van de afvalstoffenheffing van 50% omdat dit
“marktconform” zou zijn. Deze coalitie zette tevens de sociale huur in de uitverkoop. De
partij laat zich, kortom, continu vetoën door D66, waardoor ook GroenLinks tegen het
klassenbelang in gaat. Zolang dat zo blijft moeten we ook tegen GL oppositie voeren.
Er moet échte oppositie komen, een oppositie die opkomt voor de belangen van de
arbeidersklasse. We gaan niet in de oppositie omwille van het oppositievoeren, maar alle
punten opgesomd in dit politiek programma zijn breekpunten.

