Algemene Afdelingsvergadering der
Jonge Democraten Leiden-Haaglanden
Datum: 11 mei 2021
Tijd: 20:00-22:00
Locatie: online
Technisch Voorzitter: Sophie den Ouden
Stem- en Notulencommissie: Janne Dam en Gijs Toussaint

Inhoud
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Agenda
Jaarrekening
Bestuursverantwoording
AR-wijzigingen
Congresvoorstellen
Notulen AAV 8 december 2020

Agenda
20.00-20.05 Installatie voorzitter en SNC, vaststellen agenda en notulen AAV 8 december
20.05-20.20 Jaarrekening
20.20-20.35 Bestuursverantwoording
20.35-21.00 AR-wijzigingen
21.00-21.10 Pauze
21.10-21.55 Voorstellen Zomercongres
21.55-22.00 Afsluiting, decharge voorzitter en SNC
22.00-...
Borrel
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Jaarrekening 2020
Inkomsten
Omschrijving
Afdracht Landelijk Bestuur
Vast deel afdracht
Variabel deel afdracht
Projectsubsidies
Bestuursweekend
Twinning (ProSu)
Symposium
Zomeroffensief
Overige ProSu's
Externe fondsen
D66
Lokale PJO samenwerking
Deelnemersbijdragen
Twinning (bijdrage)
BBQ
Diner
Overige deelnemersbijdragen
Overige inkomsten

Totaal:

Begroting
€ 3,104.00
€ 3,104.00

2020
Realisatie
€ 3,104.30
€ 3,104.30

€ 1,750.00
€ 500.00
€ 500.00

€ 180.00
€ 180.00
€ 0.00

€ 250.00
€ 500.00
€ 600.00
€ 600.00

€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00

-€ 250.00
-€ 500.00
-€ 600.00

€ 0.00
€ 0.00

€ 1,540.21
€ 1,540.21

€ 1,540.21

€ 5,454.00

€ 4,824.51

-€ 629.49

Begroting
€ 644.00
€ 94.00
€ 500.00

2020
Realisatie
€ 337.08
€ 122.88
€ 184.20
€ 30.00

Uitgaven
Omschrijving
Algemeen
Rekeningkosten
Bestuursweekend
Bestuursbedankjes
Regiocommissies
Overige Bestuurskosten
Promotie
Promomateriaal
Online Promotie
Promotie Zomeroffensief
Promotie Campagnes
Ludieke acties
Overige Promotie
Activiteiten
Zaalhuur (incl. Zoom)
Sprekerskosten (drank + dank)
Bitterballenbudget

€ 50.00
€ 1,410.00
€ 600.00
€ 450.00
€ 360.00

€ 540.21
€ 83.80
€ 448.98
€ 7.43

€ 1,300.00
€ 1,000.00
€ 300.00

€ 656.70
€ 391.41
€ 265.29

€ 0.30
€ 0.30
-€ 1,570.00
-€ 320.00
-€ 500.00

-€ 600.00

€ 1,540.21

€ 306.92
€ 28.88
-€ 315.80
€ 30.00
-€ 50.00
-€ 869.79
-€ 516.20
-€ 1.02
-€ 352.57

-€ 643.30
-€ 608.59
-€ 34.71
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Gezelligheidsactiviteiten
Overige activiteiten
Evenementen
Symposium
Scholing van leden
Samenwerkingsactiviteiten
Twinning
BBQ
Introductieactiviteiten
Diner
Bedankmoment
Lustrum
Overige
Overige kosten
Onvoorzien
Afroming einde jaar

Totaal:

€ 1,950.00
€ 600.00
€ 350.00
€ 500.00

€ 1,540.21

-€ 409.79

€ 1,540.21

-€ 600.00
-€ 350.00
€ 1,040.21

€ 500.00

-€ 500.00

€ 150.00

€ 0.00

-€ 150.00

€ 150.00

€ 0.00

-€ 150.00

€ 5,454.00

€ 3,074.20

-€ 1,765.96
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Bestuursverantwoording
Voorzitter - Pieter van der Werff
Sinds de vorige AAV (8 December 2020) is er ontzettend veel gebeurd. Om die redenen zal
deze verantwoording in een paar delen vallen: output, campagne en activiteiten. Laat al deze
onderdelen wel vooraf gaan aan een paar zinnen van dank. Als eerste dank aan alle leden van
de afdeling die zich fysiek en mentaal ingezet hebben om te helpen met onze campagne
namens de JD. Een bijzonder grote groep mensen heeft zich ondanks de omstandigheden die
wij dagelijks meenemen van deur tot deur bewogen om onze gedeelde idealen zichtbaar te
maken, en heel veel hebben ook geholpen met alles op pootjes te krijgen. Mensen hebben
meegedacht, geholpen met de logistiek, geflyerd en natuurlijk online geuit. Ik kijk met
ontzettend veel plezier en geluk terug op de afgelopen periode en zou ook graag nog het hele
bestuur willen prijzen voor de ononderbroken productiviteit.
Na deze liefdesverklaring zal ik doorgaan met de output. Hierover kan helaas wisselend, maar
ook positief gesproken worden. Om maar met de minder fijne onderdelen te beginnen: onze
inzet om het MBO te bereiken heeft helaas geen vruchten afgeworpen, zelfs toen wij dit
gebundeld met de Leidse PJO’s hebben geprobeerd konden wij niet in contact komen. Dit
beschouw ik zelf als erg jammer, het was een persoonlijke wens om de JD maar voornamelijk
politiek in de algemene zin zichtbaarder te maken bij alle onderwijsgroepen. Aan de andere
kant heb ikzelf een heerlijk debat mogen voeren tegenover de SIB en hebben wij een debat
georganiseerd tussen de kandidaten van gelieerde partijen. Dit laatste debat werd zelfs
uitgezonden op de Haagse lokale tv en dit zie ik als een sterke zichtbaarheid.
Dan door naar de campagne. Dit valt vooral binnen het straatje van Kalle, maar uit het oogpunt
van zetels is deze meer dan geslaagd. Ook de inzet van onze vrijwilligers valt te prijzen, en
kunnen wij uit cijfers zien dat deze inzet in Delft, Den Haag en Leiden ongetwijfeld bij heeft
gedragen aan een hoge kiezersopkomst. Ook hebben wij samen met andere PJO’s een
campagne gehouden om jongeren op te roepen om te gaan stemmen. Deze samenwerking
begon wat trager dan verwacht, maar heeft uiteindelijk het gewenste resultaat opgeleverd,
namelijk een gezamenlijk statement, ongeacht van verdere standpunten. Ook heeft de
campagne een groot aantal nieuwe leden binnengebracht.
Als laatste een stukje activiteiten. Hier zou ik vooral ook de verantwoording van Koen lezen,
maar toch een klein woordje. De kwaliteit is kortweg sterk. De activiteiten met andere
afdelingen werken goed, maar we zijn er niet afhankelijk van. De Zoom-moeheid begint er wel
steeds meer in te sluipen en ik denk dat wij allemaal inmiddels snakken naar een fysieke
samenkomst van alle oude en nieuwe gezichten. Hopelijk kan dit in de nabije toekomst
plaatsvinden.
Al met al kijk ik dus op deze periode terug als succesvol, en begint het bestuur mij nog niet de
neus uit te komen. Met frisse zin treed ik richting de komende AAV voor de landelijke moties,
maar ook naar de laatste waar wij ons bezig gaan houden met de regionale politiek.
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Algemeen Secretaris - Hester van Wessel
Ik kijk met veel plezier terug op de afgelopen periode. Ik heb ervaren dat we als bestuur steeds
hechter zijn gaan samenwerken. We hebben mooie activiteiten gehad, met geslaagde
samenwerkingen met werkgroepen en andere afdelingen. Een persoonlijk hoogtepunt was
voor mij de goedbezochte activiteit over kansengelijkheid in het onderwijs, waar ik betrokken
was bij de organisatie. Ook op de campagne kijk ik positief terug.
Binnen mijn functie is de gang van zaken veelal stabiel gebleven. De website werkt helaas nog
niet altijd naar behoren, maar de afdelingspagina is nu zo ingedeeld dat alle relevante
informatie makkelijk terug te vinden is. Ook heb ik samen met het bestuur en met de hulp van
een aantal betrokken oud-leden, gewerkt aan een aantal wijzigingen aan het
afdelingsreglement. Die leggen we op deze AAV graag aan de afdeling voor.
Na de mooie verkiezingsuitslag zagen we een flinke stijging in de ledenaantallen van de
afdeling. We hebben deze periode extra aandacht besteed aan die nieuwe leden. Pieter, Max en
ik hebben veel van hen individueel gesproken. Ook hebben we ons ingezet iedereen te
verwelkomen met extra aandacht voor nieuwe leden in de nieuwsbrief, op de website en door
het aanmaken van een whatsappgroep voor nieuwe leden. Daardoor is de afdeling mijns
inziens laagdrempeliger bereikbaar geworden voor geïnteresseerden. Zelf haal ik er erg veel
energie uit aan de slag te zijn met ledenbinding.
Als laatste benoem ik graag dat we ook alweer vooruit kijken; we zijn druk op zoek naar onze
bestuursopvolging. De vacature staat open en we hebben al een bestuursinteressemoment
achter de rug. Ik kijk ernaar uit om te zien wie het stokje in de zomer van ons overneemt, en
roep iedereen die interesse heeft in bestuur doen op ons vooral eens te benaderen!
Penningmeester - Jelle Stap
Deze periode bood voor mij als penningmeester weer de mogelijkheid om de specifieke taken
die bij de functie horen echt uit te voeren. In het bestuur praten we veel over samenwerken
binnen elkaars taken en bijspringen, maar nu was het wel het moment dat ik met
penningmeester taken aan de slag ging. Hierover meer bij de bespreking van de jaarrekening.
Het is voor mij een periode van wisselende motivatie geweest, soms kon ik met alle zin gaan
zitten voor een activiteit (want reizen is er niet meer bij), maar sommige dinsdagen moest ik
mijzelf er echt toe zetten om mee te doen. Dit lag niet aan de inhoud van de activiteiten, de
sprekers, de aanwezigen of de organisatie, maar aan hoe dit jaar toch anders loopt dan ik vorig
jaar Juni voor mij zag. Ik weet dat ik binnen het bestuur hier niet alleen in ben, binnen de
afdeling zullen hier ook zeker mensen last van hebben. Ik merk dat ik veel steun heb gevonden
binnen het bestuur maar ook juist de afdeling. Dit brengt mij nieuwe motivatie om de laatste
maanden van het zo snel voorbijgegane bestuursjaar met kracht door te zetten.

5

Bestuurslid Politiek & Pers - Max Verdegaal
De afgelopen maanden ben ik op het gebied van pers vooral bezig geweest met de landelijke
verkiezingen. We hebben twee ludieke acties georganiseerd, de eerste was de
huisvestingsactie waarbij we ´studenten´ in een tent lieten slapen. De tweede actie ging over
uitstoot en liet zien dat met de deeleconomie uitstoot verminderd kan worden. We hebben
helaas geen pers bereikt met deze acties, wat ik daarvan geleerd heb is dat tijdens verkiezingen
de JD profileren misschien niet altijd het beste idee is. Dit is omdat heel veel organisaties dan al
aandacht van de pers proberen te trekken.
Op het gebied van Politiek heb ik de commissie politiek inhoudelijk geprobeerd te helpen met
het schrijven van moties voor het landelijk congres, moties die we op deze AAV gaan
behandelen. Verder gaan we als commissie politiek inhoudelijk de komende tijd kijken naar het
regionaal politiek programma.
Tevens ben ik ook nog bezig met de portefeuille intern van de afdeling. We hebben als bestuur
een nieuwe leden app opgericht, daar zitten nu een hoop nieuwe leden in. Daarnaast bel ik af
en toe ook nog met nieuwe leden. Verder organiseer ik de komende tijd de masterclass
formeren, waar ik hoop dat verschillende leden zich op politiek gebied kunnen ontwikkelen.
Bestuurslid Promotie - Kalle Duvekot
Sinds de vorige verantwoording in december 2020 is er op zijn zachtst gezegd veel gebeurd. De
portefeuille Internationaal is per 1 januari 2021 succesvol overgedragen aan het Bestuurslid
Organisatie (Koen). Met het Promotieteam heb ik vooral gewerkt aan de campagne voor de
Tweede Kamerverkiezingen. Ik zal een korte omschrijving van onze bezigheden geven.
In december en januari zijn verschillende overleggen gevoerd met D66 Leiden, D66 Delft en
D66 Den Haag over de samenwerking tijdens de campagne. Deze samenwerking is over het
algemeen soepel verlopen. Met D66 Delft hebben we campagnefilmpjes opgenomen en bij
D66 Den Haag en Leiden hebben we geassisteerd met flyeren.
Ook hebben we een eigen flyeractie gehouden waarbij er 1000 JD-flyers verspreid zijn over
studentencomplexen in Delft, Den Haag en Leiden. Op deze flyers (door ons eigen promoteam
ontworpen) stonden de foto’s van kandidaten Stijn Warmenhoven en Carline van Breugel.
Verder heeft het Promotieteam twee ludieke acties opgezet: de Huisvestingsactie in Leiden en
de Duurzaamheidsactie in Delft. Helaas heeft geen van deze acties de aandacht van lokale
media weten te vangen.
De afdeling is ook aangeschoven bij twee verkiezingsdebatten. Het eerste werd georganiseerd
door de SIB-Leiden. Hierbij sprak Voorzitter Pieter namens de afdeling. Het tweede debat
werd georganiseerd door de Haagse PJO’s. Hierbij stuurde iedere partij een eigen jonge
kandidaat. Stijn Warmenhoven heeft ons in dit debat vertegenwoordigd.
Op sociale media hebben we drie grote advertenties opgezet. De boodschap van de eerste was
kortweg ‘word lid van de JD’, van de tweede ‘Stem op jongeren’ en van de derde ‘ ga stemmen
(op D66)’. Verder hebben we een verhoogde aanwezigheid op alle sociale media georganiseerd
met ideeën als een story-vragenuurtje. Ook is er met de Leidse PJO’s een campagnefilmpje
opgenomen om vooral MBO-studenten naar de stembus te krijgen.
De campagne heeft in totaal 471,28 euro gekost en is daarmee binnen budget gebleven. Voor
de volgende AAV ben ik bezig met een uitgebreid evaluatierapport van de campagne. Hierbij
zullen ook de cijfers zitten van ons precieze bereik op de sociale media.
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Bestuurslid Organisatie - Koen van der Weijden
Bestuur in tijden van corona is tweezijdig, aan de ene kant is het heel makkelijk en leuk om
leden van andere afdelingen en werkgroepen online te ontmoeten. Aan de andere kant geven
veel leden aan ook weer te snakken naar fysieke samenkomst in Delft, Den Haag of Leiden.
Hopelijk is dit zo snel als dat mogelijk is ook te realiseren, omdat wij iedereen als bestuur ook
graag weer terug willen zien op borrels en activiteiten in één van onze mooie steden. Blijf ons
voorlopig zeker nog vergezellen op onze online avonden, dan komt dit moment met rasse
schreden naderbij.
Als JD zijn wij uiteraard vol op de verkiezingen gedoken. Alle activiteiten die wij als afdeling
alleen of samen met andere afdelingen rond de Tweede Kamerverkiezingen georganiseerd
hebben waren zowel inhoudelijk als gezellig. We hebben online onze aankomende Tweede
Kamerleden het hemd van het lijf kunnen vragen, met uiteraard ook nog een mooie
verkiezingsuitslag als kers op de taart.
Persoonlijk vond ik de gezamenlijke activiteit met de JuLi’s uit Neuss een hoogtepunt sinds
onze laatste AAV, met een korte toelichting over de nationale verkiezingen in Nederland en
aankomende federale verkiezingen in Duitsland alsook ruimte voor nadere persoonlijke
kennismaking door te speeddaten. Rest mij nog te zeggen dat ik veel dank wil uitspreken naar
de vele werkgroepen en commissies die samen met ons de dinsdagavonden gevuld hebben,
samen komen we de coronaperiode wel door en maken we er het beste van!
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AR-Wijzigingen
AMAR01
Onderwerp

Zinderend de Zomer door 1
Overdrachtsperiode afdelingsbestuur

Indiener(s)

[Afdelingsbestuur] Kalle Duvekot, Jelle Stap, Max Verdegaal, Koen van
der Weijden, Hester van Wessel, Pieter van der Werff

Woordvoerder
Betreft:
Schrap:

Hester van Wessel
Art. 21 AR
Na de bestuursverkiezingen op een AAV gaat een overdrachtsperiode
in die een maand duurt. De nieuwe leden zijn per direct bestuurslid en
de oud bestuursleden zijn direct bestuurslid af. Elk oud-bestuurslid
heeft echter de verantwoordelijkheid om gedurende een maand na zijn
periode de nieuwe kandidaat in te werken.
Na de bestuursverkiezingen op een AAV gaat een overdrachtsperiode
in die twee maanden duurt. De oude bestuursleden blijven
verantwoordelijk tot het einde van deze overdrachtsperiode. Na afloop
van de overdrachtsperiode zijn de nieuwe bestuursleden
verantwoordelijk. Elk oud-bestuurslid heeft de verantwoordelijkheid
om het nieuwe bestuurslid in te werken.
Door dit amendement blijft een aftredend bestuur in de zomer nog
eindverantwoordelijk in de afdeling. Dit heeft twee voordelen. Ten
eerste kan het oud-bestuur zo op de eerstvolgende AAV na de
bestuurswissel nog ter verantwoording worden geroepen. Ten tweede
worden de nieuwe bestuursleden minder in het diepe gegooid en blijft
er meer ruimte voor samenwerking op grote projecten zoals het
zomeroffensief.
Het blijft aan de besturen in kwestie om de praktische taakverdeling
tijdens de overdrachtsperiode in te vullen, zodat dit kan worden
aangepast op de concrete situatie per jaar en functie.
In deze variant loopt de overdrachtsperiode automatisch af. Zo bestaat
er geen noodzaak een extra AAV te organiseren aan het eind van de
zomer.

Vervang door:

Toelichting

AMAR02
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Betreft:
Schrap/voeg toe:

Zinderend de Zomer door 2
Overdrachtsperiode afdelingsbestuur
[Afdelingsbestuur] Kalle Duvekot, Jelle Stap, Max Verdegaal, Koen van
der Weijden, Hester van Wessel, Pieter van der Werff
Hester van Wessel
Art. 21 AR
Na de bestuursverkiezingen op een AAV gaat een overdrachtsperiode
in die een maand duurt. De nieuwe leden zijn per direct bestuurslid en
de oud bestuursleden zijn direct bestuurslid af. Elk oud-bestuurslid
heeft echter de verantwoordelijkheid om gedurende een maand na zijn
periode de nieuwe kandidaat in te werken.
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Vervang door:

Toelichting

AMAR03
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Betreft:
Voeg toe:

Toelichting

AMAR04
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Betreft:
Voeg toe:

Na de bestuursverkiezingen op een AAV gaat een overdrachtsperiode
in die op de eerstvolgende AAV afloopt. Deze AAV vindt ten minste
twee tot maximaal drie maanden na de verkiezingen plaats. De oude
bestuursleden blijven verantwoordelijk tot het einde van deze
overdrachtsperiode. Na afloop van de overdrachtsperiode zijn de
nieuwe bestuursleden verantwoordelijk. Elk oud-bestuurslid heeft de
verantwoordelijkheid om het nieuwe bestuurslid in diens functie in te
werken.
Net als bij AMAR01, blijft door dit amendement een aftredend bestuur
in de zomer nog eindverantwoordelijk in de afdeling. Dit heeft twee
grote voordelen. Ten eerste kan het oud-bestuur zo op de
eerstvolgende AAV na de bestuurswissel nog ter verantwoording
worden geroepen. In de huidige situatie kan dat niet. Ten tweede
worden de nieuwe bestuursleden minder in het diepe gegooid en blijft
er meer ruimte voor samenwerking op grotere projecten zoals het
zomeroffensief.
Het blijft aan de besturen in kwestie om de praktische taakverdeling
tijdens de overdrachtsperiode in te vullen, zodat dit kan worden
aangepast op de concrete situatie per jaar en functie.
Dit amendement verschilt van AMAR01 omdat hier de
overdrachtsperiode afloopt op een speciale ‘inhameringsAAV.’ Zo kan
de wissel nog door de AAV worden goedgekeurd.
Visie op de Vice (editie praeses)
Aanwijzen vicevoorzitter
[Afdelingsbestuur] Kalle Duvekot, Jelle Stap, Max Verdegaal, Koen van
der Weijden, Hester van Wessel, Pieter van der Werff
Hester van Wessel
Art. 13 AR
Het Afdelingsbestuur benoemt één van zijn leden, niet zijnde de
Voorzitter, tot Vicevoorzitter van de Afdeling. Het Afdelingsbestuur
vermeldt dit besluit tenminste op zijn eerste AAV. De Vicevoorzitter
voert de taken van de Voorzitter uit in diens afwezigheid.
Binnen het afdelingsbestuur wordt normaal gesproken al een
vicevoorzitter benoemd. Door dit in het AR vast te leggen, creëren we
meer transparantie over en legitimiteit voor de positie.
Visie op de Vice (editie AS)
Aanwijzen vicesecretaris
[Afdelingsbestuur] Kalle Duvekot, Jelle Stap, Max Verdegaal, Koen van
der Weijden, Hester van Wessel, Pieter van der Werff
Hester van Wessel
Art. 13 AR
Het Afdelingsbestuur benoemt één van zijn leden, niet zijnde de
Algemeen Secretaris, tot Vicesecretaris van de Afdeling. Het
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Toelichting

AMAR05
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Betreft:
Schrap:

Vervang door:

Afdelingsbestuur vermeldt dit besluit tenminste op zijn eerste AAV. De
Vicesecretaris voert de taken van de Algemeen Secretaris uit in diens
afwezigheid.
Binnen het landelijke privacybeleid kan een vicesecretaris worden
aangewezen in de afdeling. Diegene kan - na het ondertekenen van de
privacyverklaring - ook toegang krijgen tot het ledenbestand van de
afdeling. Door de positie in het AR vast te leggen, creëren we meer
transparantie over en legitimiteit voor de positie.
Overzichtelijk Oriënteren 1
Oriëntatiecommissie
[Afdelingsbestuur] Kalle Duvekot, Jelle Stap, Max Verdegaal, Koen van
der Weijden, Hester van Wessel, Pieter van der Werff
Hester van Wessel
Art. 20 AR
Voor een AAV tijdens welke bestuursverkiezingen plaatsvinden, moet
een maand van tevoren een Oriëntatie Commissie worden ingesteld
door het afdelingsbestuur. Deze heeft de volgende taken:
1. Het achterhalen van de inhoudelijke kwaliteiten van een kandidaat;
2. Het achterhalen van de intrinsieke motivatie van een kandidaat;
3. Een advies geven over de kandidaat aan de kandidaat, het bestuur en
de AAV.
Een OriëntatieCommissie moet uit de volgende Commissieleden
bestaan:
a. Een oud-bestuurslid van de afdeling;
b. Een huidig bestuurslid van de afdeling;
c. Een ‘regulier’ lid van de afdeling.
1. Voor een AAV tijdens welke bestuursverkiezingen plaatsvinden, stelt
het Afdelingsbestuur een maand van tevoren een
Orië̈ntatieCommissie in, bestaande uit tenminste twee en ten hoogste
zeven leden.
2. De OriëntatieCommissie heeft de volgende taken:
a. Het achterhalen van de inhoudelijke kwaliteiten van een
kandidaat;
b. Het achterhalen van de intrinsieke motivatie van een
kandidaat;
c. Een advies geven over de kandidaat aan de kandidaat, het
bestuur en de AAV.
3. De Oriëntatiecommissie voert tenminste een gesprek met elke
bestuurskandidaat. Bij elk gesprek zijn tenminste aanwezig:
a. Twee leden van de ingestelde Oriëntatiecommissie;
b. Een persoon met ervaring in de betreffende functie, zijnde een
huidig bestuurslid of iemand die eerder een vergelijkbare
functie binnen de JD heeft vervuld.
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Toelichting

AMAR06
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Betreft:
Schrap/voeg toe:

Vervang door:

4. Het Afdelingsbestuur draagt verantwoordelijkheid voor het instellen
van een neutrale OriëntatieCommissie.
Hoewel het AR het bestuur wel verplicht één vaste OrCo in te stellen,
zien we in de praktijk dat er vaak per kandidaat drie mensen bij elkaar
worden geroepen om het gesprek met die persoon te voeren. Onder
dit voorstel zou worden gewerkt met een vaste poule aan OrCo-leden,
die per gesprek in wisselende samenstelling kunnen worden ingezet.
Zo kan de OrCo meer samenwerken en consistentere adviezen
leveren.
In deze variant is bij elk gesprek blijft iemand met ervaring in de functie
aanwezig, zodat goed kan worden bekeken of de kandidaat bij de
functie past.
Overzichtelijk Oriënteren 2
Oriëntatiecommissie
[Afdelingsbestuur] Kalle Duvekot, Jelle Stap, Max Verdegaal, Koen van
der Weijden, Hester van Wessel, Pieter van der Werff
Hester van Wessel
Art. 20 AR
Voor een AAV tijdens welke bestuursverkiezingen plaatsvinden, moet
een maand van tevoren een Oriëntatie Commissie worden ingesteld
door het afdelingsbestuur. Deze heeft de volgende taken:
1. Het achterhalen van de inhoudelijke kwaliteiten van een kandidaat;
2. Het achterhalen van de intrinsieke motivatie van een kandidaat;
3. Een advies geven over de kandidaat aan de kandidaat, het bestuur en
de AAV.
Een OriëntatieCommissie moet uit de volgende Commissieleden
bestaan:
a. Een oud-bestuurslid van de afdeling;
b. Een huidig bestuurslid van de afdeling;
c. Een ‘regulier’ lid van de afdeling.
1. Voor een AAV tijdens welke bestuursverkiezingen plaatsvinden, stelt
het Afdelingsbestuur een maand van tevoren een
Orië̈ntatieCommissie in, bestaande uit tenminste twee en ten hoogste
zeven leden.
2. De OriëntatieCommissie heeft de volgende taken:
a. Het achterhalen van de inhoudelijke kwaliteiten van een
kandidaat;
b. Het achterhalen van de intrinsieke motivatie van een
kandidaat;
c. Een advies geven over de kandidaat aan de kandidaat, het
bestuur en de AAV.
3. De Oriëntatiecommissie voert tenminste een gesprek met elke
bestuurskandidaat. Bij elk gesprek zijn tenminste twee leden van de
ingestelde Oriëntatiecommissie aanwezig.
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Toelichting

4. Het Afdelingsbestuur draagt verantwoordelijkheid voor het instellen
van een neutrale OriëntatieCommissie.
Hoewel het AR het bestuur wel verplicht één vaste OrCo in te stellen,
zien we in de praktijk dat er vaak per kandidaat drie mensen bij elkaar
worden geroepen om het gesprek met die persoon te voeren. Net als
bij AMAR05, zou onder dit voorstel worden gewerkt met een vaste
poule aan OrCo-leden, die per gesprek in wisselende samenstelling
kunnen worden ingezet. Zo kan de OrCo meer samenwerken en
consistentere adviezen leveren.
Dit voorstel verschilt van AMAR05 omdat er in deze variant geen
(oud-)bestuurslid aanwezig hoeft te zijn bij de gesprekken, zodat de
OrCo zo neutraal mogelijk is.
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Organisatorische Moties
ORG01

TikTok, dat is toch dat nummer van Kesha?

Onderwerp

TikTok

Indiener(s)

Jelle Stap, Max Verdegaal

Woordvoerder

Jelle Stap

Constaterende dat:

TikTok een van de meest gebruikte social media platformen is
onder jongeren in Nederland
Potentiële Jonge Democraten jongeren in Nederland zijn.

Overwegende dat:

De JD het belangrijk vindt om nieuwe leden aan te trekken.
TikTok een succesvol medium kan zijn om promotie te maken
voor de Jonge Democraten.

Spreekt uit dat:

De ALV het landelijk bestuur adviseert om een TikTok
account aan te maken om de Jonge Democraten te promoten.

Toelichting

Veel jongeren gebruiken het social media platform TikTok,
tijdens de campagne van de Tweede kamerverkiezingen werd
ook al duidelijk dat het ook als een goed promotiemiddel
gebruikt kan worden om jongeren politiek actief te maken. De
JD zou dus ook TikTok goed kunnen gebruiken als
promotiemiddel.

Amendementen op het Politiek Programma
AMPP01

Stemmen in het Rood, dat smaakt naar oud brood.

Onderwerp

Mogelijkheden verkennen elektronisch of digitaal stemmen op
lokaal niveau.

Indiener(s)

[Afdeling Leiden-Haaglanden] Philip van Raak & Victoria van
Slooten

Woordvoerder

Philip van Raak

Betreft:

Hoofdstuk Democratie en Openbaar Bestuur, paragraaf 2.4.4.
Stemmen met potlood. Regelnummer 137 tot en met 139
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Schrap/voeg toe:

De kosten die gepaard gaan met het voldoende veilig en
transparant maken van het elektronisch stemproces wegen niet
op tegen de voordelen ervan.

Vervang door:

Hoewel elektronische manieren van stemmen (bijvoorbeeld via
stemmachines of via het internet) risico’s met zich meebrengen,
steunen de Jonge Democraten wel initiatieven om te
experimenteren met elektronische stemmachines of online
stemsystemen. Dit bijvoorbeeld met behulp van pilots bij lokale
referenda of verkiezingen.Het is de taak van de Nederlandse
overheid om de toegankelijkheid van de democratie te
bevorderen, waarin iedere burger deel kan nemen aan
democratische processen. In een aantal landen waaronder
Estland wordt al 15 jaar op rij de nationale verkiezingen via
stemmachines en internet stemmen gefaciliteerd. Uit data is
gebleken dat deze stembus methodes jongeren en immobielen
meer stimuleren om hun stem uit te brengen.
Tevens is gebleken dat een meer toegankelijke manier van
stemmen tot een hogere opkomst leidt. Lokaal in Nederland zijn
de risico’s op fraude kleiner dan op nationaal niveau. Bij lokale
referenda, een concept dat de JD steunen, zou goed
geëxperimenteerd kunnen worden met deze stembus methodes.
Hiermee kan de lokale politieke participatie van onder meer
jongeren en immobiele mensen bevordert worden.

Toelichting

Het is de taak van de Nederlandse overheid om de
toegankelijkheid van de democratie te bevorderen, waarin
iedere burger deel kan nemen aan democratische processen. In
een aantal landen waaronder Estland wordt al 15 jaar op rij de
nationale verkiezingen via stemmachines en internet stemmen
gefaciliteerd. Uit data is gebleken dat deze stembus methodes
jongeren en immobielen meer stimuleren om hun stem uit te
brengen.
Tevens is gebleken dat een meer toegankelijke manier van
stemmen tot een hogere opkomst leidt. Lokaal in Nederland zijn
de risico’s op fraude kleiner dan op nationaal niveau. Bij lokale
referenda, een concept dat de JD steunen, zou goed
geëxperimenteerd kunnen worden met deze stembus methodes.
Hiermee kan de lokale politieke participatie van onder meer
jongeren en immobiele mensen bevordert worden.
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Politieke Moties
PM01

Zeg NEE tegen JA

Onderwerp

Motie JA21

Indiener(s)

Max Verdegaal, Koen van der Weijden

Woordvoerder

Max Verdegaal

Constaterende
dat:

De partij JA21 standpunten heeft over belangrijke onderwerpen
zoals migratie, het klimaat en europa die fundamenteel anders
zijn dan die van D66.
De afgelopen regeerperiode D66 concrete overwinningen heeft
behaald, maar ook op bepaalde onderwerpen heeft moeten
inleveren.

Overwegende dat:

De klimaatcrisis, sociaal-economische ongelijkheid,
migratiecrisis, de noodzaak van coalitiepartners onderstrepen
die progressief beleid willen voeren.

Spreekt uit dat:

De Jonge Democraten een voorkeur hebben voor D66s
deelname aan een coalitie zonder JA21

Toelichting

D66 heeft de partijen PVV en Forum voor Democratie
uitgesloten om samen mee te regeren. JA21 heeft echter ook
een hoop standpunten die totaal niet bij de standpunten van
D66 passen. D66 zou dus met die partij nooit het progressieve
beleid kunnen voeren wat ze de komende vier jaar willen.
Daarom is het belangrijk dat D66 niet samen met JA21 gaat
regeren.

PM02

Weten wat je stemt

Onderwerp

Het verplicht openbaar stellen van de notulen die gemaakt
worden tijdens de verkenning, de informatiegesprekken, en de
formatiegesprekken

Indiener(s)

Hidde van Luenen en Max Verdegaal

Woordvoerder

Hidde van Luenen
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Constaterende
dat:

Er op dit moment een debat gaande is over transparantie in het
bestuur, en informatievoorziening naar de kamer;
Een democratie niet goed kan functioneren zonder goed
geïnformeerde kiezers;
Partijen tijdens de verkenning, informatie- en
formatiegesprekken concessies maken als ze deel willen zijn van
de coalitie;

Overwegende dat:

Burgers het recht hebben te weten welke overwegingen partijen
maken tijdens het vormen van een coalitie, in het bijzonder met
betrekking tot mogelijke coalitiepartners, en het maken van
concessies op punten uit partijprogramma’s;
Burgers dergelijke informatie nodig hebben om tijdens
verkiezingen een weloverwogen keuze te kunnen maken;

Spreekt uit dat:

De Jonge Democraten zich uitspreken voor dat alle notulen die
gemaakt worden tijdens de verkenning, informatiegesprekken,
en formatiegesprekken een half jaar na de aanstelling van het
kabinet, of in het geval van een gefaalde formatie, bij het
uitroepen van nieuwe verkiezingen, publiek gemaakt moeten
worden.

Toelichting

Deze motie is ontstaan vanuit de ontwikkelingen in linkse
partijen tijdens de huidige formatie, waarbij tijdens de campagne
enkele linkse partijen publiekelijk riepen voor een linkse
samenwerking
(https://www.trouw.nl/politiek/jesse-klaver-daagt-de-collega-sop-links-nog-een-keer-uit~b7f6c3a5/?referrer=https%3A%2F%
2Fduckduckgo.com%2F), maar deze samenwerking vervolgens
tijdens de verkenneningsgesprekken onder de bus gooiden
(https://nieuws.nl/algemeen/20210331/alleen-pvda-houdt-expli
ciet-vast-aan-andere-linkse-partij/).
Kiezers zouden dit normaal nooit te weten zijn gekomen,
ondanks dat dit een zeer politieke keuze is geweest, die tegen de
beloften in gaat van de betreffende partij.
De notulen wordt pas na het aanstellen van het kabinet bekend
gemaakt, zodat de formatie zelf niet ernstig wordt belemmerd
door de onderhandelingstactieken van de verschillende partijen.

PM03

Nu weten wat je stemt

Onderwerp

Het verplicht openbaar stellen van de notulen die gemaakt
worden tijdens de verkenning, de informatiegesprekken, en de
formatiegesprekken
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Indiener(s)

Hidde van Luenen en Max Verdegaal

Woordvoerder

Hidde van Luenen

Constaterende
dat:

Er op dit moment een debat gaande is over transparantie in het
bestuur, en informatievoorziening naar de kamer;
Een democratie niet goed kan functioneren zonder goed
geïnformeerde kiezers;
Partijen tijdens de verkenning, informatie- en
formatiegesprekken concessies maken als ze deel willen zijn van
de coalitie;

Overwegende dat:

Burgers het recht hebben te weten welke overwegingen partijen
maken tijdens het vormen van een coalitie, in het bijzonder met
betrekking tot mogelijke coalitiepartners, en het maken van
concessies op punten uit partijprogramma’s;
Burgers dergelijke informatie nodig hebben om tijdens
verkiezingen een weloverwogen keuze te kunnen maken;

Spreekt uit dat:

De Jonge Democraten zich uitspreken voor dat alle notulen die
gemaakt worden tijdens de verkenning, informatiegesprekken,
en formatiegesprekken, twee weken na deze het betreffende
gesprek publiek gemaakt moeten worden.

Toelichting

Deze motie is ontstaan vanuit de ontwikkelingen in linkse
partijen tijdens de huidige formatie, waarbij tijdens de campagne
enkele linkse partijen publiekelijk riepen voor een linkse
samenwerking
(https://www.trouw.nl/politiek/jesse-klaver-daagt-de-collega-sop-links-nog-een-keer-uit~b7f6c3a5/?referrer=https%3A%2F%
2Fduckduckgo.com%2F), maar deze samenwerking vervolgens
tijdens de verkenneningsgesprekken onder de bus gooiden
(https://nieuws.nl/algemeen/20210331/alleen-pvda-houdt-expli
ciet-vast-aan-andere-linkse-partij/).
Kiezers zouden dit normaal nooit te weten zijn gekomen,
ondanks dat dit een zeer politieke keuze is geweest, die tegen de
beloften in gaat van de betreffende partij.

PM04

Innovatief tegengaan woningnood

Onderwerp

Wonen

Indiener(s)

Angelos Vlahos, Hester van Wessel

Woordvoerder

Angelos Vlahos
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Constaterende
dat:

- het tekort aan (betaalbare) woningen toeneemt
- er in 2020 minder huizen zijn gebouwd dan een jaar eerder
- er wordt voorspeld dat in 2021 minder huizen worden
gebouwd dan in 2020

Overwegende dat:

- de woningnood een groot probleem is
- oplossingen voor de woningnood niet ten koste mogen gaan van
andere problemen als klimaat

Spreekt uit dat:

- de overheid meer investeert in duurzame, betaalbare woningen
zoals prefabwoningen en 'steden op water'

Toelichting

Bronnen:
https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/woningnood-hierdoorwerd-het-steeds-moeilijker-om-een-huis-te-vinden &
https://wnl.tv/2021/04/04/stad-op-water-is-de-toekomst-politi
ek-moet-vrijheid-geven-aan-architecten/

PM05

Eerlijk en zorgvuldig, nu wij nog

Onderwerp

Grensconflict Palestina

Indiener(s)

Omar Al Sadeh, Pieter van der Werff

Woordvoerder

Omar Al Sadeh

Constaterende
dat:

Het Internationaal Strafhof (hierna: ICC) volgens de regels uit het
Statuut van Rome (dat de regels voor het ICC vast heeft gelegd)
een onderzoek over humanitaire- en oorlogsmisdaden is
begonnen
Het ICC ook vast heeft gesteld wie als partij aan kunnen worden
gemerkt in dit onderzoek
Dit soort onderzoeken tijd nodig hebben om neutraal en
nauwkeurig uitgevoerd te kunnen worden, zeker in de situatie
tussen Israël en Palestina
Niet alle partijen in deze situatie het Statuut van Rome
ondertekend hebben
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Overwegende dat:

Wij als Jonge Democraten waarde hechten aan een stabiel
internationaal politiek landschap
Oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid daar geen
plaats in hebben
Er een Strafhof opgericht is om dit soort zaken te behandelen
Dit Strafhof door internationale steun kracht heeft
Er al een onderzoek namens dit Strafhof klaar staat, maar niet
neutraal uitgevoerd kan worden tot alle partijen zich hieraan
binden
Het van groot belang is dat misdadigers in het Israël-Palestina
conflict aan het licht komen en vervolgd kunnen worden

Spreekt uit dat:

De Jonge Democraten oproepen om de Nederlandse Staat
diplomatieke en/of economische sancties op te leggen aan de
partijen die zich in het Israël-Palestina conflict niet aan het
Statuut van Rome binden, dan wel houden
Het door alle betrokken partijen laten tekenen van een
uitleveringsverdrag (van schuldig bevonden personen) onderdeel
is van dit verdrag
Alle betrokken partijen moeten hierbij ook afspreken zich niet in
proberen te mengen zolang het onderzoek gaande is

Toelichting

Statement of ICC Prosecutor, Fatou Bensouda, respecting an
investigation of the Situation in Palestine:
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=210303-prosecut
or-statement-investigation-palestine
Situation in Palestine | Summary of Preliminary Examination
Findings:
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/210303-office-of-the-p
rosecutor-palestine-summary-findings-eng.pdf

PM06

Apartheidsstaat waar je apart bij staat

Onderwerp

Grensconflict Palestina

Indiener(s)

Omar Al Sadeh, Pieter van der Werff

Woordvoerder

Omar Al Sadeh
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Constaterende
dat:

Human Rights Watch (hierna: HRW) recent (april 2021) in een
rapport aangegeven heeft dat Israël een apartheidsstaat voert
ten opzichte van Palestijnse inwoners, zowel in Israel, bezet
Oost-Jeruzalem en bezette Westelijke-Jordaanoever.
Apartheid als misdaad tegen de mensheid wordt gerekend
Deze splitsing wordt gedaan op basis van afkomst van personen
HRW volgens de Israëlische regering het land probeert te
boycotten

Overwegende dat:

De Jonge Democraten hard moeten optreden tegen
discriminatie en apartheid
Wij geen ruimte moeten bieden voor landen die eigen
bevolkingsgroepen buitensluiten, opsluiten en onderwerpen
Mensen het recht moeten hebben zich veilig te bewegen waar zij
willen, zeker waar zij zelf wonen of vandaan komen
HRW een organisatie is die beschermd moet blijven binnen de
internationale gemeenschap

Spreekt uit dat:

De Nederlandse regering zich positief dient uit te spreken over
de uitspraak van HRW en daarmee de apartheidsstaat van Israël
moet erkennen
Daar diplomatieke en economische sancties aan verbonden
moeten raken
De Nederlandse Staat Palestijnse vluchtelingen direct aan moet
merken als politieke/oorlogsvluchteling
Militaire aanwezigheid zich terug dient te trekken uit de
Westelijke Jordaanoever

Toelichting

Israël maakt zich schuldig aan apartheid, zegt Human Rights
Watch, NOS:
https://nos.nl/artikel/2378449-israel-maakt-zich-schuldig-aan-a
partheid-zegt-human-rights-watch
Israël mag 'pro-Palestijnse' mensenrechtendirecteur het land uit
zetten, NOS:
https://nos.nl/artikel/2309185-israel-mag-pro-palestijnse-mens
enrechtendirecteur-het-land-uit-zetten
Abusive Israeli Policies Constitute Crimes of Apartheid,
Persecution, HRW:
https://www.hrw.org/news/2021/04/27/abusive-israeli-policiesconstitute-crimes-apartheid-persecution
A Threshold Crossed, Israeli Authorities and the Crimes of
Apartheid and Persecution, HRW:
https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/isra
eli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution
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PM07

Heilige huisjes bestaan niet

Onderwerp

Grensconflict Palestina

Indiener(s)

Omar Al Sadeh, Pieter van der Werff

Woordvoerder

Omar Al Sadeh

Constaterende
dat:

Israël Jeruzalem heeft aangemerkt als haar eeuwige en
ongedeelde hoofdstad
De VS en een aantal landen dit hebben erkend onder de Regering
Trump en dat de Regering Biden geen intentie heeft dit te
veranderen
Israël bewust een discriminerende politiek voert tegen
Palestijnse bewoners van Jeruzalem
Israël bewust gewelddadig Palestijnse bewoners van
Oost-Jeruzalem uit huis plaatst
Israel niet optreedt wanneer extremistische groepen Palestijnen
in Oost-Jeruzalem uit hun huizen jagen, zoals in Sheik Jarrah
Neighbourhood.
Palestijnse inwoners van Jeruzalem geen recht hebben op passief
stemrecht en niet worden gezien als Israëlisch Staatsburger noch
Palestijnse Staatsburger

Overwegende dat:

De Jonge Democraten discriminerende politiek afkeuren
Wij de situatie in Jeruzalem niet moeten onderschatten
Jeruzalem toegankelijk moet zijn voor iedereen, ook Palestijnse
burgers uit de Westelijke-Jordaanoever en Gaza
De Palestijnse inwoners van Jeruzalem in huizen moeten blijven,
zonder angst voor onrechtmatige uitzetting.
Palestijnse inwoners van Jeruzalem op bescherming van de
autoriteiten moeten kunnen rekenen i.p.v. deze met hun leven te
moeten vrezen

Spreekt uit dat:

De staatloze status van de Palestijnse inwoners moet worden
opgeheven en deze een volwaardige staatsburgerschap moet
worden aangeboden.
Militaire checkpoints rond de stad opgeheven dienen te worden,
alternatief kunnen deze voortbestaan als gelijke behandeling
toch gerealiseerd kan worden
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Toelichting

https://www.aljazeera.com/news/2021/1/20/us-secretary-of-sta
te-blinken-us-embassy-to-remain-in-jerusalem
https://www.aljazeera.com/news/2021/5/1/what-is-happening-i
n-occupied-east-jerusalems-sheikh-jarrah
https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-protest-p
olice-violence-inaction
https://www.middleeasteye.net/news/deal-of-century-Israel-Pal
estine

PM08

Waar is de grens?

Onderwerp

Grensconflict Palestina

Indiener(s)

Omar Al Sadeh, Pieter van der Werff

Woordvoerder

Omar Al Sadeh

Constaterende
dat:

De grenzen van 1967 waarop de Palestijnse staat naast de Staat
Israël niet worden gerespecteerd door de bezettende macht.
De volgens internationaal recht de illegale nederzettingen in rap
tempo blijven toenemen
Palestijnen dagelijks moeten vrezen voor verlies van hun grond
en huizen aan de nederzetters en de staat Israël
Een Palestijnse staat conform de grenzen van 1967 niet
realistisch meer is op basis van de huidige politieke en
geografische situatie
De scheidingsmuur grond en families heeft verdeeld
Israël het democratische proces in de Palestijnse gebieden niet
helpt te bevorderen
De Palestijnse verkiezingen niet konden worden gehouden in
Oost-Jeruzalem op last van Israël
Israël geografisch en economisch de controle heeft over
Palestijns zelfbestuur door middel van de Parijs protocol.

Overwegende dat:

De Jonge Democraten voor een tweestatenoplossing zijn
De Jonge Democraten hard tegen discriminatie en apartheid
moet optreden
De Jonge Democraten alle illegale militaire bezettingen afkeuren
De Jonge Democraten inzien dat de huidige situatie
onaanvaardbaar en onhoudbaar is
De Jonge Democraten voor liberale normen en waarden staan
wereldwijd
De Jonge Democraten voor vrije verkiezingen staan
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Spreekt uit dat:

Nederland economische en diplomatieke sancties moet opleggen
als antwoord op de illegale bezetting
Nederland de Palestijnse staat moet erkennen conform de
grenzen van 1967
Het Internationaal Strafhof moet dienen als arbiter, om de
nieuwe grenzen te bepalen
Nederland zich actief moet inzetten voor een actieve Europese
bemiddeling tussen Israël en Palestina, na het stuklopen van de
Oslo Akkoorden.
Palestina zelf haar grenzen en inkomsten moet kunnen beheren,
zonder druk van Israël.

Toelichting

EU condemnation not enough to stop Israeli annexation drive
June 3, 2020:
https://www.guengl.eu/eu-denunciation-not-enough-to-stop-isra
eli-annexation-drive/
https://dmop.pt/365/
https://www.btselem.org/freedom_of_movement/paris_protocol

PM09

Strak in je rijkstraineepak

Onderwerp

Rijkstraineeship voor hbo- en mbo-studenten.

Indiener(s)

Pim van Dam, Pieter van der Werff, Floris Ephraim

Woordvoerder

Pim van Dam

Constaterende
dat:

•
Het rijkstraineeship alleen voor pas wo-afgestudeerden
is.
•
Je hier alleen voor in aanmerking komt met een
wo-master.
•
Je hier alleen voor in aanmerking komt als je niet langer
dan twee jaar bent afgestudeerd.
•
Je past bij het basisprofiel als je maatschappelijk
betrokken, omgevingsgericht, resultaatgericht, enthousiast,
communicatief en flexibel inzetbaar bent.
•
Je wordt tijdens de rijkstraineeship gekoppeld aan een
ministerie en daar werk je aan 2 tot 3 opdrachten.
•
De rijksoverheid voor het rijkstraineeship vooral opzoek
is naar economen, technici, ICT’ers en bedrijfskundigen.
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Overwegende dat:

•
Niet alleen pas wo-afgestudeerden aan het basisprofiel
kunnen voldoen.
•
Ook hbo- en mbo-studenten maatschappelijk betrokken
zijn.
•
Ook hbo- en mbo-studenten bestuurservaring kunnen
opdoen tijdens hun studie.
•
Ook hbo- en mbo-studenten een positieve bijdragen
kunnen leveren aan de maatschappij.
•
In het kader van een leven lang ontwikkelen ook hbo- en
mbo-studenten zich moeten kunnen ontwikkelen door middel
van een rijkstraineeship.
•
Er op hbo- en mbo-niveau opleidingen zijn voor economie,
techniek, ICT en bedrijfskunde.

Spreekt uit dat:

•
De Jonge Democraten van mening zijn dat het
rijkstraineeprogramma moet worden uitgebreid en aangepast
naar pas hbo- en mbo-afgestudeerden.

Toelichting

Toelichting rijkstraineeship
https://www.werkenvoornederland.nl/starters/traineeships/het
-rijkstraineeprogramma

PM10

Geen gesol met onze groenteplukkers

Onderwerp

Misstanden arbeidsmigranten

Indiener(s)

Koen van der Weijden, Max Verdegaal

Woordvoerder

Koen van der Weijden

Constaterende
dat:

De arbeidsomstandigheden van veel arbeidsmigranten in de
landbouwsector en veeteelt abominabel zijn [1] [2] [3];
Er ieder jaar honderdduizenden voornamelijk Oost-Europese
arbeidsmigranten in Nederland werken in landbouw en
veeteelt;
De JD staat voor kringlooplandbouw, een verduurzaming van de
landbouw- en veeteelt op ecologisch gebied, maar een
uitgesproken sociaal element in deze transitie nog mist.
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Overwegende dat:

De bijdrage van arbeidsmigranten aan de Nederlandse
economie onmisbaar is;
Elke werknemer in Nederland, ongeacht nationaliteit, recht
heeft op degelijke arbeidsomstandigheden;
Een eerste belangrijke stap is gezet door het recent aannemen
van de motie ‘scheiding baas en bed’ in de Tweede Kamer over
het loskoppelen van controle van werkgevers over zowel
arbeidscontracten als huisvesting van arbeidsmigranten;
Hiermee de problematiek rondom arbeidsmigranten in
Nederland nog verre van opgelost is.

Spreekt uit dat:

De Jonge Democraten voor een beter toezicht zijn op de
bescherming van arbeidsmigranten in de landbouw en veeteelt,
en de excessieve macht van werkgevers moet worden
aangepakt.

Toelichting

Door de open Europese grenzen is arbeidsmigratie een
structureel gegeven geworden. Ook Nederland kan niet meer
zonder arbeidsmigranten. Voor het werk dat zij doen, zijn
onvoldoende Nederlandse werknemers te vinden.
Tegelijkertijd worden veel arbeidsmigranten slecht behandeld,
onder hen zijn te veel verhalen over zwaar werk dat onder
abominabele arbeidsomstandigheden moet worden uitgevoerd.
Velen maken werkdagen van twaalf uur, en dat zes á zeven
dagen in de week – ook in vakanties, en ook als ze ziek zijn. Als
de landarbeiders hun werk kwijt zijn, dan verliezen ze meestal
ook meteen het dak boven hun hoofd: hun werkgevers zijn
meestal ook hun huisbaas én hun vervoerder. Dit zorgt voor
onevenredig veel macht van werkgevers over bijna het gehele
leven van hun werknemers.
[1]
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/27/de-mannen-en-vrouwe
n-die-het-vlees-snijden-a4001069
[2]
https://www.trouw.nl/economie/de-poolse-paulina-karys-weetwat-het-is-moderne-slavernij-in-het-westland~bc5c1142/
[3]
https://decorrespondent.nl/12295/duurzame-toekomst-voor-d
e-landbouw-niet-zolang-arbeidsmigranten-wegwerpproductenzijn/409657105-8cf5d718

PM11

Stickers plakken korting pakken!

Onderwerp

Dezelfde kortingen en voordelen voor alle studenten.
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Indiener(s)

Pim van Dam, Pieter van der Werff

Woordvoerder

Pim van Dam

Constaterende
dat:

•
Mbo-studenten vaak niet dezelfde voordelen krijgen als
studenten in het hoger onderwijs.
•
Korting op de studieboekenprijs alleen geldig is voor het
hoger onderwijs.
•
Het niet bij wet geregeld is dat mbo-studenten korting
kunnen krijgen op studieboeken.

Overwegende dat:

•
Mbo-instellingen verschillende studiematerialen
gebruiken waaronder studieboeken.
•
Mbo’ers net zoals degene die hoger onderwijs volgen
studenten zijn.
•
Het aanschaffen van studiemateriaal voor studenten een
grote uitgavenpost is.
•
Mbo-studenten net zoals studenten in het hoger
onderwijs korting moeten kunnen krijgen door middel van de
studentenpas.
•
De korting naast het studiemateriaal ook moet gelden
voor bijvoorbeeld cultuurinstellingen en sportscholen.

Spreekt uit dat:

•
De Jonge Democraten voorstander zijn van gelijke
kortingen en voordelen voor alle studenten.
En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting

Zie tweet van bol.com
https://twitter.com/bol_com/status/1272506912114970624

PM12

Zomertijd, wintertijd, onderwijstijd

Onderwerp

Urennorm mbo

Indiener(s)

Pim van Dam, Pieter van der Werff

Woordvoerder

Pim van Dam

26

Constaterende
dat:

•
Mbo-instellingen van de wet mogen afwijken van de
urennorm mits deze onderwijskundig goed is onderbouwd.
•
In de wet wordt uitgegaan van 1600 klokuren studielast per
volledig studiejaar.
•
De urennorm bij BOL-opleidingen afhangt van de duur van
de opleiding.
•
De urennorm bij BBL-opleidingen minimaal 850 klokuren
bevat.
•
Er in de wet ruimte is om af te wijken van de urennorm.

Overwegende dat:

•
Bij het afwijken van de urennorm in de praktijk gepaard
gaat met veel bureaucratie.
•
Goed onderwijs naast een bepaalt aantal klokuren ook
afhangt van een goed onderwijsprogramma, docenten, diverse
onderwijsactiviteiten en vertrouwen in het onderwijsteam.
•
Onderwijsteams zelf in staat zijn het aantal uren in te
schatten om de gevraagde kwaliteit te leveren.
•
Studentenraden en ondernemersraden moeten instemmen
met het aanpassen van de urennorm door mbo-instellingen.

Spreekt uit dat:

•
De Jonge Democraten van mening zijn dat de urennorm in
het mbo moet worden afgeschaft.
•
De Jonge Democraten van mening zijn dat de
studentenraden en ondernemersraden instemmingsrecht moeten
krijgen op het aanpassen van de urennorm.
En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting

https://www.mboraad.nl/themas/onderwijstijd

PM13

Waarom wel een mondkapje maar geen nikab eroverheen

Onderwerp

Het effect van de boerkawet

Indiener(s)

Jelle Stap, Hester van Wessel

Woordvoerder

Jelle Stap

Constaterende
dat:

Nederland veel waarde hecht aan vrijheid van meningsuiting.
Nederland veel waarde hecht aan vrijheid van geloof.
De wet gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding sinds 1
December 2020 een uitzondering bevat voor mondkapjes.
De wet in strijd is met artikel 9 van het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens: de vrijheid van
godsdienst.
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Overwegende dat:

Er een groep Nederlanders is die zich buitengesloten voelt van de
maatschappij, doordat zij nu niet gekleed op een manier waarop zij
zich op hun gemak voelen, naar gebouwen van de overheid of
onderwijsinstellingen kunnen. Daarnaast kunnen zij ook geen
gebruik maken het OV.
De wet geïntroduceerd werd als middel om de veiligheid te
verbeteren, omdat mensen beter zichtbaar zouden zijn, maar het
ondertussen door menig Nederlander en meeste politici gewoon de
boerka wet wordt genoemd, wat de waarde aard van de wet naar
boven haalt.
Een van de genoemde redenen voor de wet, “De nikab/boerka
wordt de vrouw opgelegd, dus dit is juist emancipatie” is volledig op
zichzelf omgedraaid doordat de Nederlandse staat nu juist beslist
wat vrouwen wel en niet mogen dragen.

Spreekt uit dat:

De Jonge Democraten zich uitspreekt tegen de wet het
gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding.

Toelichting

Je mag op dit moment het overheidsgebouwen,
onderwijsinstellingen en het ov in, met je gehele gezicht bedekt
met een mondkapje, zonnebril en petje. Op het moment dat je
gezicht in dezelfde mate bedekt is maar het nu voor religieuze
redenen is mag het niet. Maar dan hebben we het toch over
beperking van geloofsvrijheid?

PM14

Hey Macklemore? Can we go thrift shopping?

Onderwerp

Kringloop

Indiener(s)

Jelle Stap, Max Verdegaal

Woordvoerder

Jelle Stap

Constaterende
dat:

Nederland extreem veel afval produceren wat vaak niet goed
verwerkt wordt en daarmee op verschillende manieren het milieu
Schaadt.
Veel mensen in Nederland weinig besteedbaar inkomen hebben,
daarmee vaak investeringskosten die komen kijken bij sporten of
feestdagen niet kunnen maken.
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Overwegende dat:

Spreekt uit dat:

Kringloopwinkels sociaal nut hebben door verzorgen van
workshops en training en mensen de mogelijkheid biedt meer
dingen te doen omdat zij nu hobby’s of apparatuur kunnen bereiken
wat anders niet mogelijk was.
Kringloopwinkels economisch nut hebben door mensen met lage
inkomens toegang te geven tot spullen die zij anders niet konden
betalen.
Kringloopwinkels milieutechnisch nut hebben door het
verminderen van het afvalprobleem door hergebruik te stimuleren.
Het stimuleren en promoten vanuit de overheid van
kringloopwinkels het stigma rond het hergebruiken van kleding en
spullen kan verminderen
De Jonge Democraten de Nederlandse overheid oproepen om het
gebruik van kringloopwinkels te stimuleren door middel van
bijvoorbeeld subsidies

Toelichting
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Notulen AAV 8 december 2020
Datum: 8 december 2020
Tijd: 20:00-22:00
Locatie: online
Technisch Voorzitter: Sophie den Ouden
Stem- en Notulencommissie: Richard Korpel en Gijs Toussaint

Agenda
20.00-20.05 Installatie voorzitter en SNC, vaststellen agenda en notulen AAV 27 oktober
20.05-20.25 Bestuursverantwoording
20.25-20:30 Amendement begroting 2020
20.30-20.50 Voordracht begroting 2021
20:50-21:10 (Her)verkiezingsblok kascommissie (presentatie en ruimte voor vragen)
21.10-21.20 Pauze
21.20-21.55 Politieke voorstellen wintercongres
21.55-22.00 Afsluiting, decharge voorzitter en SNC
22.00-...
Borrel

Opening AAV
Installatie Vergaderingsvoorzitter
Per acclamatie aangenomen
Installatie Stem- en Notulencommissie
Per acclamatie aangenomen
Vaststellen agenda
Per acclamatie aangenomen
Vaststellen notulen AAV 27 oktober 2020
Per acclamatie aangenomen
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Bestuursverantwoording
Pieter: Persoonlijke verantwoordingen zijn te vinden in het congresboek. De algemene
verantwoording is redelijk kort, omdat de vorige AAV niet lang geleden was.
De activiteiten
We hebben ons heel rustig kunnen aanpassen op de maatregelen. We hebben gefocust op
brede activiteiten en een beetje elk politiek thema; technisch, dan weer maatschappelijk. We
zien wel een aanwezigheidsterugloop. Daar gaan we naar de jaarwisseling mee verder.
Media en Politiek
We hebben niet stilgestaan. Soms is een stuk ingetrokken vanwege de politieke timing. Een
paar weken geleden was ik te gast bij Leidse radiozender Unity (samen met JOVD).
Extern contact
We hebben duurzaam contact met andere pjo’s in de regio. We hebben een appgroep. We gaan
kijken wat we met betrekking tot de campagne samen kunnen doen. Dit is een goede
voedingsbodem voor politieke uitingen en als politiek midden kun je van meerdere walletjes
eten.
Ontwikkeling
Ik ben trots, men is zelfstandig. Ook als er iemand uitvalt, springt er iemand voor in de plaats. Ik
heb vertrouwen in het komende halfjaar.

Amendement begroting 2020

AMBEG01– Viral met het virus
Indiener (Kalle Duvekot):

Er is geld overgebleven van het zomeroffensief. Dat geld is
bedoeld om leden mee te werven. Dat wordt op dit moment
niet gebruikt. Zonde, zeker omdat wij met het promoti-team al
een opbouw willen maken in ons online bereik. Hierbij hebben
we budget nodig om online te kunnen adverteren. De honderd
euro die er al voor geoormerkt is willen we aanvullen met 350
euro overgebleven van het zomeroffensief.

Voor

Neutraal

-

-

Indiener:

-

Stemming:

Unaniem aangenomen

Tegen
-
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Voordracht begroting 2021
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Jelle: De landelijk penningmeester en ik hebben hetzelfde doel; een heldere begroting. Dit is
het algemene begrotingsformat. Hierdoor heeft elke afdeling hetzelfde formulier ingevuld.
Opvallend: we krijgen door een herverdeling tussen afdeling 74 euro minder. Verder geven wij
meer geld uit aan bestuursweekenden, daar daar door LB meer is voor vrijgemaakt. Dat zijn de
grote inkomstenveranderingen.
Onder twee kopjes: algemeen en promotie. Bij algemeen veranderen alleen de
rekeningskosten (hoger). Verder willen we dit jaar heel sterk inzetten op promotie, daardoor
gaat hier ook veel geld heen. Je ziet een immense stijging voor een online promotie van 275%.
Daarom gaan andere posten ook omlaag, zodat we hier meer ruimte voor hebben.
De zaalhuur daalt enorm. We hebben de post dientengevolge omlaag geschroefd. Maar we
willen ook rekening houden met nieuwe regelingen, grotere zalen en ons zoom-account.
Verder willen we dit jaar weer een training organiseren.
De onvoorziene kosten zijn erg gestegen. Veel was ook onvoorzien. Voor 2021 lijkt eenzelfde
scenario; we willen het veilig spelen en veel geld achter de hand houden.
KasCo:
Als Kasco kunnen wij mooi akkoord zijn. We hebben geen bezwaar en raden aan voor deze
begroting te stemmen.
Aannemen begroting 2021
Per acclamatie aangenomen.
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Verkiezingsblok KasCo
Tip ten Brink: Mijn motivatie staat in het congresboek. Ik ga voor mijn derde termijn. Het
bevalt goed en deze functie blijft belangrijk. Ik wil beschikbaar blijven voor vragen en mijn
ervaring meebrengen. Ik weet ondertussen hoe het een beetje gaat en doe het graag nog een
jaar.
Dennis van Driel: Het lijkt me leuk om weer een beetje actief te worden bij de JD. Het lijkt me
een nuttige functie. Ik verwijs ook naar het congresboek. Als er nog vragen zijn hoor ik het
graag.
Vragen
Q (Pieter): Hoe staan jullie tegenover een bitterballenbudget?
A (Dennis): Ik sta daar positief tegenover. Er zijn landelijke regels voor. Zolang het voldoet aan
de regels, is zo’n budget alleen maar goed.
A (Tip): Het is aangenomen in het nieuwe budget, dus we kunnen er alleen maar voor zijn.

Uitslag verkiezing KasCo
Kandidaat:

Voor:

Tegen:

Blanco:

Onthouding:

Verkozen
(w/n):

Tip

12

0

0

0

wel

Dennis

12

0

0

0

wel

Amendementen op het politiek programma

AMPP01 – Leve de minister! Hoera! Hoera! Hoera!
Indiener (Max Verdegaal):

Voor

Dit gaat erover dat de minister-president het staatshoofd
wordt. Er verandert niet heel veel, behalve dat de MP naast het
politieke hoofd van het land ook het staatshoofd wordt. Ik stel
voor dat we ze alle drie instemmen, dat geeft het congres het
meeste opties.
Neutraal

Tegen
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Dit klopt staatsrechtelijk
niet en maakt Rutte alleen
maar drukker.
Het koningshuis heeft nu
goede populariteitscijfers.
Wat gaat er nu gebeuren als
je dat zou afschaffen? Ook
staatsrechtelijk is het niet
handig. Je moet of een
president hebben, of een
staatshoofd. Stem tegen.
Indiener:

Deze constructie is wel het makkelijkste en vereist de minste
overdracht. Hij kan het iets drukker krijgen, maar je kan ook
binnen de regering de taken dan anders verdelen. Verder is
staatsrecht ook een sociaal construct; dat kunnen we ook
aanpassen.

Stemming:

Met zes stemmen voor en zeven stemmen voor verworpen

Een motie voor hertelling wordt niet overgenomen aangezien de stemming online plaatsvindt.
AMPP02 – Leve het kabinet! Hoera! Hoera! Hoera!
Indiener (Max Verdegaal):

Voor
Neem het mee, de
discussie is onmisbaar op
het congres.

Het enige verschil met de eerste amendement is dat dit de
taak bij het kabinet legt.
Neutraal
Hoe neemt een groep mensen
de functie over van één
staatshoofd. Sturen we iedere
keer iemand anders? Hoe deel
je dat op?

Tegen
Een president wordt
aangesteld door bevolking.
Een staatshoofd kan beter
iedereen
vertegenwoordigen in plaats
van een deel van het
electoraat.
We hebben de discussie
vaak gehad, en toch
behouden we de koning
iedere keer.

Indiener:

Het kabinet is politiek verantwoordelijk, er wordt een
president gekozen die de taken van de koning overneemt. Je
vervangt de koning voor een president zonder politieke
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invloed. De discussie is inmiddels weer een jaar of drie, vier
oud. Zeker gezien de recente ontwikkelingen lijkt het me mooi
om erop terug te komen.
Stemming:

Met zeven stemmen voor en zes stemmen tegen aangenomen

AMPP01 – Leve de President! Hoera! Hoera! Hoera!
Indiener (Max Verdegaal):

Je kiest met dit amendement een president die wél politiek
verantwoordelijk is voor de uitvoerende macht. De president
kan dan ook een kabinet samenstellen.

Voor

Neutraal

Tegen

Dit is het meest
realistische alternatief op
het koningshuis. Er wordt
van de koning nu gezegd
dat hij enkel ceremonieel
is, maar hij kan nog steeds
ministers ontslaan en moet
alle wetten ondertekenen.

Dit amendement ligt het meest
in lijn met de standpunten van
de JD

Je moet een hele
cultuuromslag forceren. De
huidige politieke cultuur
dateert van 1848. Dat vergt
radicale wijzigingen. Het is
een te grote impact op onze
samenleving. Een direct
gekozen president is een
slecht idee.

Het is een grote verandering,
dit kan niet zomaar worden
voorgesteld. Als we dat willen
doen met het duidelijker
onderbouwd worden.

Indiener:
Stemming:

Met 8 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen

AMPP04 – Van elitair gekloot naar eerlijk geloot
Indiener (Kalle Duvekot):

Voor

Wij zijn voor het afschaffen van de eerste kamer, maar wij
willen de eerste kamer vervangen door een gelote kamer. Zo
kunnen we het à la Athene legitimiteit teruggeven. We kunnen
een kamer geven die het volk écht weerspiegelt, maar die
tegelijkertijd gecheckt wordt door de tweede kamer. Stem
voor een gelote eerste kamer.
Neutraal
Ik ben geneigd om voor te
stemmen, hoewel ik graag een
ander alternatief had gezien:
Een constitutioneel hof.

Tegen
Het is een verbetering van
de huidige eerste kamer,
maar mensen zonder
politieke ambities dwing je in
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Heeft de indiener ook een idee
op welke basis die loting zou
moeten gebeuren?

een kamer te zitten en
dingen te vinden. Deze
missen ook de politieke
kennis.

Indiener:

Een constitutioneel hof is anders, gaat over een andere tak van
trias politica.
Het klopt dat niet iedereen politieke kennis en ambities heeft,
maar daarom is ook het plan om deze te laten begeleiden door
experts. Dat kon alleen niet in een kleine motie verder
uitgewerkt worden.

Stemming:

Aangenomen met 9 stemmen voor en drie stemmen tegen.

Politieke moties
PM01– I am once again asking for your financial support.
Indiener (Pim van Dam):

Voor

Het gaat hier om een stagevergoeding; het is raar dat dit nog
steeds niet gelijk is binnen de publieke sector. Het onderscheid
tussen mbo, wo en dergelijke is niet logisch. Binnen de
rijksoverheid is dit wel het geval, maar dat is niet de hele
overheid. De coalitiepartners stemden hiertegen, dus irriteer
ze.
Neutraal

Tegen

Mbo’ers zijn veel minder
snel financieel
onafhankelijk; die hebben
die vergoeding nodig stem
voor.
Er mag echt wel
onderstreept worden dat
stages integraal zijn voor
het leerproces, dan mag
best gelijkwaardig vergoed
worden.
Indiener:

Het is niet alleen maar om het hele vervolgonderwijs
gelijkwaardig aan elkaar te stellen. Andere reden; als er ook
een stagevergoeding aan vast zitten, zullen bedrijven
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mbo-studenten minder opzadelen met de rotklusjes. D66 en
de minister reageerden positief. Stem voor.
Stemming:

Met elf stemmen voor en één stem tegen aangenomen

PM02– Stickers plakken korting pakken!
Indiener (Pim van Dam):

Voor

Ik heb het vaak over het Mbo. Mbo’s zijn in de wet nu ook
studenten. Bij die titel horen ook kortingen en voordelen. Die
gelijkschakeling is nog niet overal te zien. Een voorbeeld van
een paar maanden geleden is een discussie bij bol.com. Mbo’s
krijgen geen korting op studieboeken; hbo’ers en wo’ers wel.
Daar moeten we tegen optreden.
Neutraal

Tegen

Voorstemmen helpt ook bij
de motie die hierna komt.
Onderwijs moet
aantrekkelijk blijven voor
mbo’ers. Die moeten ook
beschikking hebben tot
studentenprijzen.
Mbo’ers zijn net zo student
als anderen en verdienen
dezelfde voordelen.
Indiener:

Stem voor. Dan gaan we dit gelijkschakelen en laten we zien
dat we tegen die ongelijkheid zijn.

Stemming:

Met twaalf stemmen voor en één stem tegen aangenomen

PM03– Samen krijgen wij de BSA onder controle.
Indiener (Pim van Dam):

Voor

De BSA. Tijdens coronatijd is de BSA al afgeschaft voor het
hoger onderwijs, maar niet voor het Mbo. Oftewel:
kansenongelijkheid. Een kamermeerderheid is al voor de
afschaffing voor de BSA, maar het is achterstallig onderhoud
dat het mbo weer vergeten wordt. De BSA zorgt tevens voor
meer stress en meer druk in het algemeen.
Neutraal

Tegen

38

Welke middelen houden
mbo instellingen om
slechte of
onderpresterende
leerlingen van de instelling
te kunnen verwijderen?
Indiener:

Het heeft ook te maken met hoe de school in elkaar zit.

Stemming:

Met tien stemmen voor en drie stemmen tegen aangenomen

PM04– Zomertijd, wintertijd, onderwijstijd.
Indiener (Pim van Dam):

Voor

In het mbo is er ruimte om de urennorm op te rekken. Scholen
mogen zelf gaan bepalen hoeveel tijd een opleiding nodig
heeft. Maar mbo’s zijn bureaucratische monsters; dit gebeurt
nog niet genoeg. Ze beschikken over de kwaliteit zelf het
onderwijsprogramma vast te stellen; geef ze dan ook
vertrouwen. Ook de ondernemingsraden en de
studentenraden moeten hier een woord over te zeggen
hebben.
Neutraal

Tegen

Als er helemaal geen urennorm
is, is er dan een manier voor de
overheid om te controleren of
mbo-diploma’s iets van waarde
produceren.
Indiener:

Er is altijd nog de onderwijsinspectie. En ik spreek uit eigen
ervaring dat die scholen daar bang voor zijn.

Stemming:

Met acht stemmen voor en vier stemmen tegen aangenomen

PM05– Lekker leven lang leuk leren laat Leids langstuderen laagdrempelig
Indiener (Pieter van der
Werff):

Voor

Op het mbo zien we vaak mensen die afstuderen, een baan
gaan doen en daar blijven hangen met beperkte
terugstroommogelijkheden. Maak het makkelijker voor
bijscholen en een leven lang leren.
Neutraal

Tegen
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We zien nu tijdens corona
dat er meer vraag is naar
omscholing. Laten we voor
een zachte landing zorgen.

Wat is de drempel? Waar lopen
die mensen nu tegenaan?

Een leven lang ontwikkelen
is belangrijk, we zien ook
dat mbo opleidingen
algemeen worden.
Specifieke cursussen zijn
nodig. Het bedrijfsleven
schreeuwt om technisch
personeel. Globalisering,
digitalisering, allemaal
stromen die dit extra
belangrijk maken.
Indiener:

Je ziet heel vaak dat mbo’s vol zitten met jongeren, niet de
omgeving waarbij mensen met een hogere leeftijd makkelijk op
terugstromen. Er heerst een heel andere cultuur. Bovendien
blijven veel mensen uit gemak bij hun oude baan.

Stemming:

Aangenomen met elf stemmen voor en één tegen.

PM06– Nood breekt wet, maar geen grondwet
Indiener (Jelle Stap):

Voor

We hebben de eerste inenting gezien. Dit brengt
mogelijkheden met zich mee; we krijgen onze vrijheden terug.
Maar als de Nederlandse overheid een coronapaspoort instelt,
krijgen die mensen meer rechten. Die basis klopt niet. De
grondwet is duidelijk; dat kunnen we niet doen.
Neutraal

Tegen

Medische gegevens zijn
speciale
persoonsgegevens. Daar
moet de overheid
überhaupt niet bij kunnen
zonder strenge regels, laat
staan dat die opgevraagd
kunnen worden.
Een coronapaspoort geeft
het signaal af dat men niet
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echt vertrouwen in elkaar
heeft. Mensen laten zich
toch al inenten; heb
gewoon een beetje
vertrouwen.
Indiener:

Vaccins bieden geen honderd procent garantie op
bescherming. Dan kan je een gevoel van schijnveiligheid
creëren en gaat men de andere regels aan hun laars lappen.
Vaccinaties zijn niet een 100% oplossing, zorg niet dat de
overheid mensen dan dwingt dat te doen.

Stemming:

Aangenomen met elf stemmen voor en één stem tegen

PM07– Ff terugschakelen nu
Indiener (Hester van
Wessel):

Voor

We hebben het al een hele motie niet over onderwijs gehad.
Veel te veel leerlingen komen op een verkeerd schoolniveau
terecht omdat ze een taalachterstand houden na de
internationale schakelklas. Deze motie verhelpt dat door extra
begeleiding.
Neutraal

Tegen

Zelf merk ik ook dat ik
bijleskinderen niet kan
helpen omdat ze te snel
zijn doorgestroomd vanaf
de ISK-klas. Geef ze die
begeleiding
Indiener:
Stemming:

Met twaalf stemmen voor en één stem tegen aangenomen

Vraag aan bestuur door jongste aanwezige lid
De vraag van het jongste aanwezige lid wordt niet genotuleerd.
Decharge en afsluiting
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