LEUDAL POLITIEK DOOR PETER HAMANS
Rens Raemakers maakte een
overdonderende entree als
Tweede Kamerlid. Achtervolgd
door cameraploegen bestormde hij het Binnenhof, hij kreeg
de halve Nederlandse pers over
zich heen en als kersvers Kamerlid maakte hij ook nog eens
indruk bij ‘Pauw’.
Het gaat dus forza met de 26-jarige
inwoner van Neer. Schijnbaar alles
wat hij doet verandert in goud. De
wens om raadslid in Leudal te worden, Provinciale Staten maar gelijk
over te slaan en door te stomen
naar de Tweede Kamer. En dit alles
in nog geen vier jaar tijd. Weinigen
doen het hem na. Al is hij de eerste
om al die media-aandacht te relativeren. Raemakers weet ook wel dat
de ernstige ziekte die hem op jonge leeftijd trof en die hij overwon
voor de landelijke pers mede aanleiding is om extra de schijnwerper
op hem te richten. ‘Daarnaast heb
ik ook als politicus een verhaal te
vertellen. Maar als mijn persoonlijke leven daartoe bijdraagt dan
heb ik er vrede mee’, zegt hij. Sinds
Rens Raemakers parlementariër is,
draagt hij een flitsend kostuum en
dito stropdas. Niet omdat het moet,
benadrukt hij, maar de drive om
zich te willen onderscheiden beperkt zich niet alleen op het gebied
van het politieke debat. Het oog wil
ook wat.
Momentje met Rutte
Elke maandagochtend treint Kamerlid Raemakers uit Neer naar
weer een nieuwe werkweek in Den
Haag. Het kan verkeren: van een
maandelijkse vergoeding van 958
euro in Leudal naar 7705,27 euro
bruto als Kamerlid. Nog niet zo

Rens Raemakers in zijn Haagse werkkamer. ‘Hier wordt je meer gegund dan in Leudal.’
lang geleden tufte hij in zijn VW
Polootje naar de raadsvergadering
in Heythuysen om te discussiëren
over de riolering in Ell en de bieb
in Heibloem. Nu debatteert hij met
mannen en vrouwen van statuur in
Den Haag over thema’s die álle Nederlanders aangaan. Door de week
woont hij twee tramhaltes verwijderd van het Binnenhof in het appartement van zijn broer Ard. In de
oude Justitie-vleugel van de Kamer
deelt hij een werkruimte met collega Salima Belhaj. Aan de muur
niet alleen de onvermijdelijke sjaal
van voetbalvereniging Neer maar
ook die van KSV Horn – want Raemakers wil nou eenmaal Kamerlid
voor álle Limburgers zijn.

In zijn Leudalse periode was hij
met voorsprong het enige raadslid
dat alle dossiers las. Gedreven als
hij is, maakte Raemakers van de
lokale politiek bijkans een dagtaak.
In Den Haag zet hij dat spitwerk
onverminderd voort, en niet omdat vanaf nu op hem wordt gelet.
’s Avonds, als de meeste collega’s al
bijna op één oor liggen, tref je hem
nog geregeld in het Kamergebouw
aan. Lezen, onderzoeken, analyseren. Raemakers: ‘Bijkomend voordeel is dat je dan heel veel hoort en
ziet wat met de formatie te maken
heeft, veel meer dan de media weten. Je proeft dan echt de sfeer en
de spanning die erop staat. Laatst
liep Pechtold nog even binnen met

in zijn kielzog Mark Rutte, die hij
aan mij voorstelde. Ja, dat was wel
even een momentje.’
Hardlopen in Den Haag
In zijn portefeuille zitten onder
meer kinderopvang en jeugdzorg.
Het twee maanden durende zomerreces benut hij om werkbezoeken
te plannen. Bedrijven en organisaties draaien op halve kracht en
dat is voor het Kamerlid een mooie
aanleiding om in gesprek te gaan
met directies en managers. Netwerken, luisteren en vooral niets
beloven maar de input gebruiken
voor toekomstige debatten. Op afstand volgt hij de Leudalse politiek
en Raemakers zou Raemakers niet

zijn als hij zich niet een flink potje zou ergeren. ‘Als D66 hebben we
de onrechtvaardigheid op diverse
beleidsterreinen aangetoond. Het
is toch jammer dat ik die klus niet
heb kunnen afmaken’, zegt hij. Het
irriteert hem zichtbaar dat de gemeente Leudal aan ‘borstklopperij’
doet omdat ze de financiën op orde
heeft. ‘Want hoe kun je dat nou
doen als al je voorgestelde bezuinigingen zijn mislukt?’, vraagt hij
zich af. ‘Mijn droom was om fundamenteel iets te veranderen en die
heb ik in Leudal niet kunnen realiseren.’ Toch heeft Rens Raemakers
niet echt spijt dat hij de overstap
heeft gemaakt want hij zegt als Kamerlid in drie maanden tijd al meer
moties aangenomen te hebben gekregen dan in de drie jaar dat hij
raadslid was in Leudal. ‘Er wordt je
in het parlement meer gegund dan
in de gemeentepolitiek. Dat is het
grote verschil. Het gaat nu écht om
de inhoud.’ In de wekelijkse fractievergaderingen van D66 probeert hij
zijn momenten te pakken. Niet te
veel willen maar vooral ook niet te
weinig. Zorg dat je gehoord wordt.
Rens Raemakers zoekt nog naar de
balans.
Het 24 uur per dag, zeven dagen
in de week met politiek bezig zijn,
noemt hij de grootste valkuil van
het Kamerlidmaatschap. Daarom
loopt hij doordeweeks ook in Den
Haag hard en is hij in het weekend
op het voetbalveld in Neer te vinden. Maar het blijven voor een politiek dier als Raemakers toch druppels op een gloeiende plaat.
‘En af en toe zet ik ook mijn telefoon uit’, zegt hij dapper. Maar wie
gelooft hem dát nou…?

