Troonrede 2019
Leden van de Eerste en Tweede Kamer,
Vandaag precies 75 jaar geleden begon operatie Market Garden, wat u misschien kent uit de film ‘A bridge too far’. Nu lijken
vrijheid, democratie en een rechtsstaat vanzelfsprekend. Maar als je naar de wereld kijkt is dat niet zo. Op Sociale Media
vechten we elkaar de pan uit. Maar in Nederland wonen is prettig en we moeten zorgen dat dat zo blijft.
We hebben wél een sterke economie nodig om met elkaar verder te bouwen aan een sterk Nederland. Goede voorzieningen
kosten nu eenmaal geld, dat eerst moet worden verdiend. De vooruitzichten voor volgend jaar zijn nog altijd positief. Niet eerder
hadden zoveel mensen betaald werk. De staatsschuld is onder controle en de belasting kan omlaag. De groei zal niet zo hard
meer gaan. We zijn van handel afhankelijk en er wordt in de wereld veel ruzie gemaakt. De brexit is ook een probleem. Maar
goede voorzieningen willen we graag wel overeind houden.
De ouderen krijgen meer aandacht in de verpleeghuizen. Militairen nieuwe spullen. Er komen meer agenten. Gezinnen met
schulden krijgen hulp. Alleen geld geven helpt soms niet. Het vak van leraar moet aantrekkelijker worden. Met het getekende
pensioenakkoord en het klimaatakkoord gaat het de goede kant op. Ook de generaties na ons hebben recht op een goed
pensioen, schone lucht en een leefbaar land.
De AOW-leeftijd gaat minder snel omhoog. De industrie gaat meer betalen voor hun stikstof uitstoot. Huiseigenaren krijgen
financiële steun om te investeren in klimaatmaatregelen. Woningcorporaties die meer sociale woningen bouwen een krijgen een
korting op de belasting. De gaskraan in Groningen gaat eerder dicht.
We worden allemaal ouder en er is er steeds meer zorg nodig, terwijl er minder geld en mensen zijn. We willen een betere zorg
en meer personen die in de zorg willen werken. Er komt er een jongerenparlement. UWV en de Belastingdienst gaan weer
gewoon doen waar ze voor betaald worden.
Na de Tweede Wereldoorlog zijn organisaties als de Verenigde Naties, de NAVO en de Europese Unie opgericht. Dat is nuttig
gebleken. Een blik op de wereldkaart laat zien dat een sterke en eensgezinde Europese Unie steeds belangrijker is. We willen
een gezamenlijk klimaatbeleid, respect voor de rechtsstaat en een werkend migratiebeleid. Ieder land moet zijn deel nemen in
de opvang van vluchtelingen. De asielzoekers die geen kans maken op een status worden meteen teruggestuurd. Op die
manier blijft ook u het belangrijk vinden dat we vluchtelingen opvangen.
Rudi Hemmes die als lid van de Prinses Irene Brigade deelnam aan de bevrijding van ons land, zei: ‘Ik voel me verantwoordelijk
om door te geven aan jongere generaties dat je in verzet moet komen als het nodig is.’ Dat is een opdracht aan ons allen. U
mag zich in uw werk gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u
bidden.

