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Voorwoord 
Beste leden van de Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen, 

Het Zomercongres komt in zicht! Tijdens deze politieke Algemene Afdelingsvergadering (AAV) 

zullen wij stemmen over de politieke voorstellen voor het landelijke Zomercongres (9-11 juli) en 

zal bestuur Vissers II kort een bestuursverantwoording geven over de afgelopen maanden (in 

juni volgt een uitgebreidere verantwoording). 

De deadline voor het indienen van politieke moties, organisatorische moties, amendementen op 
het Regionaal Manifest en wijzigingen van het Afdelingsreglement is 9 mei 19:30! Indienen kan 
alleen via het indienformulier op onze site. 
Uitzonderingen hierop zijn de Actuele Politieke Moties, Actuele Organisatorische Moties en 
Moties van Orde. Deze kunnen ook nog tijdens de AAV worden ingediend bij de Technisch 
Voorzitter, zowel schriftelijk als mondeling. 
 
Bestuursvragen kunnen tot de bovenstaande dikgedrukte deadline van tevoren worden 
ingediend via secretaris.arnhemnijmegen@jongedemocraten.nl, of mondeling worden gesteld 
tijdens de AAV. Check vóór het indienen van vragen of deze al beantwoord zijn in de schriftelijke 
bestuursverantwoording verderop in deze agenda. 
 
Het bestuur hoopt jullie allemaal te zien op maandagavond 10 mei! 
 
Met vrijzinnige groet, 
 
Alexander van den Berg 
Secretaris 

  

mailto:secretaris.arnhemnijmegen@jongedemocraten.nl
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Tijdsschema 
19:45-20:00 | Digitale inloop 
 
20:00-20:05 | Opening AAV 
20:05-20:15 | Bestuursverantwoording 
20:15-20:25 | Mededelingen vanuit het bestuur 
20:25-20:50 | Politiek blok 
20:50-21:00 | Pauze 
21:00-21:25 | Vervolg politiek blok 
21:25-21:30 | Sluiting AAV 
 
Vanaf 21:30 | Digitale borrel 
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Bestuursverantwoording 
De eerste maanden van 2021 zijn weer volle JD maanden geweest! Als afdeling mochten we 
veel nieuwe leden verwelkomen, commissies opzetten, normale en speciale activiteiten 
organiseren, verkiezingen doormaken en zelfs weer een aantal scholenprojecten neerzetten. 
Een grotere verantwoording kunnen jullie natuurlijk verwachten in juni, maar in deze kortere 
verantwoording willen we jullie op een paar onderwerpen al graag wat updates geven over 
zaken die de afgelopen tijd hebben gespeeld. 

Die zaken hebben natuurlijk wel allemaal online plaatsgevonden. Wie zich in juni 2020 
kandideerde voor een bestuursjaar bij de JD had dat natuurlijk niet in zulke mate zien 
aankomen. Wij maken er dan ook geen geheim van dat we het af en toe jammer hebben 
gevonden dat bepaalde enerverende ervaringen en initiatieven die bij uitstek fysiek 
plaatsvinden, dit jaar niet (fysiek) door hebben kunnen gaan. 

Tegelijkertijd is de JD een veelzijdige en gezellige vereniging waar we nog altijd meer 
dan genoeg energie hebben kunnen uithalen! Als bestuur zetten we erop in geen vastgeroeste 
online patronen te laten ontstaan, maar te blijven nadenken over vernieuwende dingen om op 
te zetten. Dit uit zich in voorbeelden zo klein als het introduceren van een welkomslide met 
wachtmuziekje bij de activiteiten, tot iets groots als een online tweede editie van de kaderdag. 
Jullie kunnen ook de komende maanden van ons verwachten dat we actief met dit soort 
initiatieven bezig blijven, en geloof ons, er zitten nog wat leuke initiatieven in de pijplijn waar 
jullie snel over zullen horen… En heb jij zelf leuke ideeën mag je ons natuurlijk altijd benaderen! 

Ook een grote activiteit die door zal gaan is het symposium! De symposiumcommissie is 
al een tijdje bezig om een breed en interessant programma over het onderwerp ‘straffen’ te 
bieden. Echter heeft het symposiumteam besloten dit evenement uit te stellen naar oktober. 
Deze keuze willen wij kort toelichten. Hiervoor zijn een aantal redenen, zoals ervaringen met 
lage opkomst van online symposia en de grote kans dat dit in oktober fysiek kan, het feit dat we 
dan een knallende grote activiteit als afdeling eens in het begin van een JD-jaar kunnen doen 
i.p.v. allemaal in de tweede helft en voldoende tijd voor de commissie om een integraal 
promoplan in uitvoering te kunnen brengen. We’ll keep you posted! 

Tevens leuk om kort te benoemen: het scholenproject gaat door, al zij het vaak online! 
Sinds de vorige AAV hebben wij gemiddeld maandelijks weer ‘langs geweest’, van een school in 
Duitsland tot een school met kinderen die pas net in Nederland zijn. Niks verslaat de echte klas, 
maar we doen wat we kunnen. 

De verkiezingen waren een grote aanwezigheid de afgelopen maanden. De uiteindelijke 
uitslag is voor onze moederpartij natuurlijk prachtig! We zijn blij met onze bijdrage aan deze 
verkiezingen, via onder andere frequente flyeracties met onze eigen ontworpen flyer in een 
aantal steden in ons grondgebied, een groot PJO-debat met meer dan 1000 kijkers, interviews 
met Radio FunX en de VOX, ons gezicht laten zien op sociale media en deelname aan de 
klimaatalarmdemonstratie. Tegelijkertijd is niet alles wat we wilden gelukt, zoals een deel van 
onze social media plannen en een grote onderwijsactie. Deze ideeën liggen echter nog steeds 
op tafel om hopelijk alsnog in alternatieve vorm op te kunnen pakken. Om te eindigen met een 
blik vooruit: ook houden we ons als afdelingsbestuur op de achtergrond al bezig met de 
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gemeenteraadsverkiezingen. Zo vonden we twee ervaren JD- en D66-leden in Auke van Wersch 
en Wimer Heemskerk om in respectievelijk Nijmegen en Arnhem deel te nemen aan de 
verkiezingsprogrammacommissie (VPC). Daarbovenop is er contact met de Nijmeegse VPC om 
inputavonden bij de onze afdeling te organiseren. Belangrijk op het GR-dossier wordt ook een 
goede overdracht van ideeën en lopende zaken, waar we t.z.t. ook veel aandacht aan zullen 
besteden. 

Een neveneffect van de verkiezingen was ook een grote instroom van nieuwe leden. 
Sinds de afgelopen AAV in januari hebben wij ruim 100 nieuwe leden mogen ontvangen! We 
zijn ontzettend blij met al deze enthousiaste nieuwe gezichten in onze afdeling. Om hen een 
warm welkom te heten hebben we speciale online nieuwe ledenavonden ontworpen die 
minstens maandelijks plaatsvinden, met bijv. een introductiespel en een presentatie over onze 
afdeling. Veel nieuwe leden zijn inmiddels te zien in onze commissies die van de promotie- tot 
gezelligheidscommissie een flinke boost hebben gekregen. Een uitspringend voorbeeld is onze 
nieuwe politieke commissie, met meer dan 20 nieuwe leden die hard werken aan toffe politieke 
projecten in subgroepen! Hier zullen jullie binnenkort meer van zien. Dit alles is leuk voor deze 
nieuwe leden, maar ook voor de energie van onze afdeling in het nu en in de toekomst. 

Met het laatste kwartaal van bestuur Vissers II in aantocht gaan wij door met ons 
inzetten om jullie allemaal zoveel mogelijke kansen te bieden via en in onze afdeling. De 
‘Persoonlijke Politiek’ waar we over spraken in ons beleidsplan is nog steeds een van de 
belangrijkste drijfveren in waar we ons allemaal voor inzetten. Maar met het eind van dit 
bestuursjaar langzaam in het verschiet gaan wij ons ook wederom blijven inzetten ‘voor een 

afdeling die we door kunnen geven’.       Hopelijk zal dat ook een afdeling zijn die elkaar snel 
weer fysiek kan ontmoeten, want laat het belang daarvan ook een les zijn van dit bijzondere 
jaar. We hopen jullie dus allemaal snel weer te zien! 
 

Bestuursvragen 
Na een korte mondelinge toelichting van voorzitter Thomas Vissers heeft de AAV de 
gelegenheid om mondeling vragen te stellen. 
 
Er zijn geen schriftelijke bestuursvragen gesteld voor aanvang AAV. 
 

Mededelingen 
 

Mededeling 1: Terugkoppeling enquête  
In januari hebben wij na de AAV een enquête uitgezet over de online activiteiten bij onze 
afdeling. In deze enquête wilden we jullie vragen naar jullie behoeften wat betreft ons aanbod 
in deze tijd, maar ook naar jullie reactie op ideeën die wij daar zelf bij hadden. We willen alle 37 
leden die deze enquête hebben ingevuld bedanken voor de moeite, de resultaten waren erg 
nuttig voor ons! Tijdens de AAV zullen we 5 à 10 minuten nemen om kort door een paar van de 
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belangrijkste conclusies te lopen en hoe we deze hebben proberen te gebruiken, alsmede het 
kort te hebben over wat er de komende maanden met activiteiten zal staan te gebeuren. 
 

Mededeling 2: Aanvraag dispensatie Alexander 
Secretaris Alexander wil graag net als Niels secretaris van zijn D66-afdeling worden. Hij was 
kandidaat bij recente verkiezingen, alleen is dit volgens het HR (artikel 42.5.b) niet verenigbaar 
met het afdelingsbestuur. Hij verzoekt de AAV daarom dispensatie hiervoor te verlenen voor de 
paar maanden overlap in bestuurstermijn. 
 

Mededeling 3: Verhuizing Robbin 
Bestuurslid Robbin licht toe dat hij verhuisd is naar Amstelveen, buiten onze afdelingsgrenzen. 
Ook zal hij stilstaan bij eventuele gevolgen daarvan. 
 

Politiek blok 
 

Wijzigingen Afdelingsreglement 
AR01 Meer bewegingsruimte is meer beter 

Onderwerp: Samenstelling afdelingsbestuur 

Indieners: Thomas Vissers, Alexander van den Berg, Robin Kuijpers, Tijn Hendrikx, Thijmen 

van Hoorn, Robbin Huis in 't Veld, Niels Wiendels 

Woordvoerder: Thijmen van Hoorn 

Betreft: Artikel 7 lid 2 

Schrap: 2. Daarnaast kent de afdeling Arnhem-Nijmegen idealiter ook de volgende 

functies: 

a. Bestuurslid Organisatie 

b. Bestuurslid Politiek 

c. Bestuurslid Promotie 

d. Bestuurslid Scholing 

Toelichting: Ervaringen over het afdelingsbestuur veranderen ieder jaar. De afgelopen jaren 

zijn de functieprofielen en functietitels dan ook constant gewijzigd. Dit is ook 

goed: als het bestuur ziet dat iets onwerkbaar is of dat bepaalde functies te 

zwaar of te licht zijn, moet ze daarop kunnen inspelen. Een rigide 

Afdelingsreglement helpt daar niet bij. Het is beter om onze besturen en de 

AAV de ruimte te geven om de bestuursfuncties in te delen op de manier 

waarop zij dat willen. Zo krijgen we nooit meer gedoe over of een Algemeen 

Bestuurslid verkozen kan worden, of een Secretaris Organisatie niet een 

Bestuurslid Organisatie moet heten of dat een Bestuurslid Politiek ook het 

stukje "Pers" in zijn functietitel moet hebben. 
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Moties 
PM01 Urkxit 

Onderwerp: Afscheiden van Urk 

Indieners: Thijmen van Hoorn 

Woordvoerder: Thijmen van Hoorn 

Constaterende dat: -Urk tot de jaren ’40 een eiland was 

-Urk zeer crimineel is 

-De inwoners van Urk nog steeds een sterk eilandgevoel kennen 

Overwegende dat: -Urk bij een groot gedeelte van de Nederlanders plaatsvervangende schaamte 

oproept 

-De bevolking van Urk disproportioneel kerkelijk is 

-Uit elkaar gaan als vrienden beter is dan bij elkaar blijven in een hatelijke 

relatie 

Spreekt uit dat: Urk ontpolderd dient te worden om zo weer een eiland te worden 

Toelichting: https://nos.nl/artikel/2359451-me-ingezet-in-urk-door-onrust-met-

molotovcocktails-en-gevaarlijk-vuurwerk.html 

https://www.nu.nl/binnenland/6096943/jongeren-op-urk-belagen-medewerkers-

coronatestbus-met-vuurwerk.html 

https://nos.nl/artikel/2294992-ons-kent-ons-cultuur-leidt-tot-criminaliteit-op-

urk.html 

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5222268/afschuw-

verslaggevers-urk-krimpen-ijssel-kerk-sionskerk 

 

PM02 Ja ADHD, maar rijden nee. 

Onderwerp: Medicijngebruik personen met ADHD 

Indieners: Niels Aarts 

Woordvoerder: Niels Aarts 

Constaterende dat: -40.000 Nederlanders die dexamfetamine gebruiken voor hun ADHD, niet legaal 

mogen rijden met deze stof in hun bloed boven een arbitraire grenswaarde.  

-volgens onderzoek deze Nederlanders beter rijden met een juiste dosering op. 

-met een bloedmeting alleen gemeten kan worden dat de stof in het bloed zit 

maar niet welke dosering is geslikt. 

Overwegende dat: mobiliteit wordt afgepakt van deze groep mensen omdat ze zonder medicijn zich 

minder veilig op de weg voelen, maar met medicijn illegaal rijden. 

Spreekt uit dat: De JD vindt dat mensen met ADHD die op doktersrecept dexamfetamine 
gebruiken, met elke dosering legaal aan het verkeer mogen deelnemen. 

Toelichting: -Het verkrijgen van een doktersrecept is al een lang proces omdat je eerst door 

een diagnosetraject moet en daarna wordt ingesteld op medicatie met een 

testtijd erbij. Er is dus grondig getest voordat je een doktersrecept krijgt.  

-Er is in onderzoek laten zien dat ADHD patiënten met een juiste dosering 

dexamfetamine op beter rijgedrag vertonen. Zie referenties bij deze link: 

https://www.knmp.nl/downloads/AdviesrapportPsychostimulansenRijgeschikthei

d.pdf 

-Helaas is de dosering niet te standaardiseren en zal voor elk persoon een 

andere persoonlijke dosering werken. Daarnaast kan de huidige bloedtest 
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alleen aantonen of er inderdaad amfetamine in het bloed zit en niet welke 

dosering. 

-De enige oplossing is dus het legaliseren van elke dosering zolang er een 

doktersrecept is. 

-Dit onderwerp is vrij actueel. Demissionair minister Grapperhaus zal op 1 juni 

hier een debat over houden met de Commissie Infrastructuur en Waterstaat. 

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/ 

commissievergaderingen/details?id=2021A01651 

 

PM03 Tibet 

Onderwerp: Erkenning van Tibet 

Indieners: Thijmen van Hoorn, Thomas Vissers 

Woordvoerder: Thijmen van Hoorn 

Constaterende dat: -Tibet en China een lange geschiedenis van conflict kennen 

-China Tibet in de jaren '50 heeft ingelijfd 

-China wordt verdacht van grove mensenrechtenschendingen in Tibet, 

waaronder moord, marteling en onrechtvaardige gevangenisstraffen 

-Nederland Tibet niet erkent als staat 

Overwegende dat: -Het Tibetaanse volk de inlijving zelf ziet als kolonisatie 

-China zich inspant voor de sinificatie van Tibet en daarmee culturele genocide 

tracht te plegen 

-Het genocidale en autoritaire gedrag van China een halt toegeroepen moet 

worden 

Spreekt uit dat: -Nederland Tibet moet erkennen als soevereine staat  
-Nederland zich internationaal moet inspannen voor hetzij onafhankelijkheid 
van Tibet, hetzij het hervormen van Tibet tot autonome bestuurlijke regio zoals 
Hongkong en Macau. 

Toelichting: - 

 

PM04 Pandjesmelkers opgelet! 

Onderwerp: Woningmarkt 

Indieners: Tristan Stokman, Robbert Vullings, Thomas Pedro, Robbin Huis in ’t Veld, Max 

Jongmans 

Woordvoerder: Tristan Stokman 

Constaterende dat: er op de woningmarkt te veel misstanden plaatsvinden omtrent hoge 

huurprijzen, nalatigheid bij reparaties en andere malafide praktijken van 

verhuurders; 

Overwegende dat: -de verhuurders makkelijker aansprakelijk moeten worden kunnen gesteld voor 

hun slechte gedrag; 

-de Jonge Democraten graag een zo eerlijk mogelijke woningmarkt zien; 

-een verhuurdersvergunningsstelsel de drempel verlaagt voor huurders die 

stappen willen ondernemen tegen een vervelende huurbaas; 

Spreekt uit dat: De Jonge Democraten pleiten voor een verhuurdersvergunningsstelsel op de 
woningmarkt. 
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Toelichting: Een verhuurdersvergunning betekent dat een verhuurder een vergunning moet 

hebben om huurders in huis te nemen. Na te veel klachten kan die verhuurder 

een boete krijgen of de verhuurdersvergunning kwijtraken. Hiermee stimuleer je 

goed gedrag onder de verhuurders omdat hun vergunning in het geding kan 

komen wanneer ze zich misdragen. 

 
 

 

Pauze 
 

 
 

Vervolg politiek blok 

PM05 They Taiwant This 

Onderwerp: Status Taiwan 

Indieners: Thomas Vissers, Thijmen van Hoorn 

Woordvoerder: Thomas Vissers 

Constaterende dat: -Taiwan niet erkend wordt door Nederland; 

-Taiwan door niet erkend te worden niet mag worden toegelaten tot 

internationale organisaties als de Verenigde Naties en de Wereld 

Gezondheidsorganisatie. 

Overwegende dat: -niet mee kunnen doen aan internationale organisaties ingrijpende gevolgen 

kan hebben voor een volk, zoals geen aanspraak kunnen maken op WHO 

steun, niet mee kunnen doen aan een internationaal arbitragehof en 

buitengesloten worden van de Wereldbank en het Internationaal Monetair 

Fonds; 

-niet erkend worden als land ingrijpende gevolgen kan hebben als het niet 

kunnen sluiten van officiële handelsverdragen; 

-Taiwan al sinds 1949 een de facto onafhankelijke staat is; 

-een groeiende meerderheid van de bevolking van Taiwan een onafhankelijke 

Taiwanese staat wenst; 

-veel Taiwanese jongeren zich uitgesproken staatsburger van Taiwan voelen en 

82% aangeeft zich te willen verdedigen tegen Chinese agressie om de landen 

te herenigen; 

-China dagelijks gevechtsvliegtuigen Taiwan in stuurt om druk op het land te 

zetten en meer internationale erkenning Chinese druk op Taiwan een halt toe 

kan roepen; 

-Nederland om historische redenen een bijzondere band met Taiwan heeft. 

Spreekt uit dat: Nederland, en uiteindelijk de EU, Taiwan moet erkennen als soevereine staat 
onafhankelijk van de Volksrepubliek China. 

Toelichting: Bronnen: 

https://www.theguardian.com/world/2021/mar/26/taiwan-reports-incursion-by-

20-chinese-military-aircraft 

https://www.aljazeera.com/news/2020/3/27/generation-next-how-the-young-are-
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changing-taiwans-politics 

https://decorrespondent.nl/3358/reis-mee-door-het-land-dat-niet-bestaat-en-

leer-hoe-belangrijk-het-is-om-erkend-te-worden/146311418-c3c342c6 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/amerikaanse-topmilitairen-

waarschuwen-voor-chinese-invasie-in-taiwan~b6986716/ 

https://www.youtube.com/watch?v=VkuNWDG3yNM 

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3951560 

 

PM06 Ik kan je op een briefje geven waar de zetel van Liane de Haan vandaan 

komt 

Onderwerp: Briefstemmen 

Indieners: Sander van den Berg, Rick Spierings, Thomas Vissers 

Woordvoerder: Rick Spierings/Thomas Vissers 

Constaterende dat: tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 briefstemmen beschikbaar is 

gemaakt voor de 70-plus doelgroep. 

Overwegende dat: -briefstemmen de drempel om te gaan stemmen over het algemeen kan 

verlagen; 

-ook mensen jonger dan 70 - bijvoorbeeld om veiligheidsoverwegingen, 

onderliggend risico of een fysieke beperking - niet zelf gemakkelijk naar een 

stembureau kunnen gaan; 

-tijdens uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld zoals een pandemie, onder 

alle leeftijdsgroepen de opkomst lager kan liggen en niet uitsluitend de 

leeftijdsgroep met gemiddeld een hoger risico; 

-leeftijdsgroepen correleren met gemiddelde politieke voorkeur; 

-het verlagen van de drempel om te gaan stemmen aan één specifieke 

leeftijdsgroep dus invloed kan hebben op de uitslag van de verkiezingen; 

-de schijn van selectieve stemtoegankelijkheid tussen groepen in een 

democratie moet worden vermeden; 

-het nog niet zeker is of briefstemmen in de toekomst terug zal keren, maar dat 

het ook niet uitgesloten kan worden; 

-mensen onder de 70 met klachten bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 

niet anders konden dan iemand machtigen; 

-moeten machtigen uit noodzaak onwenselijk is, zeker als de mensen die men 

het meest vertrouwt misschien ook in quarantaine moeten als jij dat moet. 

Spreekt uit dat: in het geval dat briefstemmen een terugkerende optie is dit voor alle 
stemgerechtigden mogelijk moet zijn. 

Toelichting: Iedereen de optie geven om te briefstemmen was uitvoerbaar geweest, helaas 

is het kabinet hier te laat mee begonnen. Over of briefstemmen iets positiefs is 

dat moet terugkeren kan men van mening verschillen, maar het introduceert 

een gevaarlijke asymmetrie tussen 70-plussers en 70-minners om dit voor de 

een niet en voor de ander wel mogelijk te maken. Bovendien was deze harde 

grens erg arbitrair. 

 

PM07 Draagkracht hoogvliegers belasten 

Onderwerp: BTW op vliegtickets 

Indieners: Linda Ruijs 

Woordvoerder: Linda Ruijs 
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Constaterende dat: -vliegverkeer de meest vervuilende manier van transport is van de gehele 

transportsector; 

-vliegenverkeer veel effecten heeft op klimaatverandering, waaronder CO2-

emissie, stikstofuitstoot, wolkvorming en condens strepen; 

-de Jonge Democraten al voor een vliegtaks is; 

-op andere transsporttickets wel 9% btw wordt geheven. 

Overwegende dat: -de CO2-emissie van de Nederlandse luchtvaart meer dan 2x zo hoog is als het 

Europese gemiddelde, daarom is het eerlijk als Nederland als eerste btw op 

vliegtickets invoert;  

-btw-heffing extra geld oplevert voor de Nederlandse schatkist, dat ten goede 

kan komen aan het behalen van klimaatdoelstellingen; 

-de btw-heffing ervoor zorgt dat de luchtvaart minder belastingvoordelen heeft 

ten opzichte van andere vervoersmiddelen; 

-de extra btw ervoor kan zorgen dat de schadelijke effecten van de vliegreis 

deels gecompenseerd worden. 

Spreekt uit dat: De btw op vliegtickets verhoogt moet worden. Op Economy Class tickets moet 
een btw-tarief van 9% gelden, op Business Class tickets moet dit tarief 21% 
worden. 

Toelichting: Business Class tickets zijn tickets voor een luxere vlucht. Omdat mensen die 

deze tickets kopen naar verwachting meer geld te besteden hebben dan 

mensen die Economy Class tickets kopen, is het eerlijker dat de rijkere groep 

meer belasting betaalt. Zij kunnen het geld immers wat meer missen dan de 

middenklassen. Luxere vliegvormen mogen best wat meer belast worden. 

 

PM08 Een christendomme traditie 

Onderwerp: Wijziging verkiezingsdag(en) 

Indieners: Sander van den Berg, Rick Spierings, Thomas Vissers 

Woordvoerder: Rick Spierings/Thomas Vissers 

Constaterende dat: Nederlandse verkiezingen altijd op doordeweekse dagen plaatsvinden. 

Overwegende dat: -mensen op doordeweekse dagen vaak druk zijn met werk; 

-er hierdoor grote pieken zijn in het stemmen vlak voor alsook na het werk, met 

lange ontmoedigende rijen tot gevolg; 

-je wettelijk wel in redelijke tijd verlof mag aanvragen op werk om te gaan 

stemmen, maar veel mensen dit niet weten of doen; 

-er in de 19e-eeuw al voor is gekozen om geen weekenddagen te gebruiken om 

religieuze redenen; 

-religie na de 19e-eeuw een minder dominante rol in het leven van mensen 

speelt; 

-stemmen geen vorm is van arbeid waar rust van moet worden genomen 

volgens de Bijbel; 

-zaterdag ook een weekenddag is; 

-stemmen op een werkdag voor de meeste mensen meer drempels opgooit dan 

religieuze redenen; 

-veel andere landen al lang verkiezingen in het weekend organiseren, zoals ook 

onze traditioneel christelijke oosterburen; 

-de meeste mensen in het weekend vrij zijn waardoor de drukte bij stemlokalen 

meer verspreid kan worden. 

Spreekt uit dat: Verkiezingen in Nederland in het weekend zouden moeten plaatsvinden. 
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Toelichting: Om religieuze redenen uit het midden van de 19e-eeuw die in de Nederlandse 

samenleving anno 2021 niet meer prevalent zijn, zijn wij onderdeel van een 

minderheid aan landen die niet op een weekenddag stemt. Terwijl dit de 

drempel voor mensen om te gaan stemmen, maar ook de piekdrukte bij 

stembureaus, zou kunnen verlagen. Het is om bovenstaande redenen dan ook 

hoog tijd dat Nederland op basis van onze 21e-eeuwse maatschappij 

verkiezingen voortaan in het weekend organiseert. 

 

Amendementen 
AM01 Nog meer burgerraden 

Onderwerp: Gelote burgerraad op lokaal niveau 

Indieners: Niels Mulder, Sander van den Berg, Tristan Stokman en Alexander van den 

Berg 

Woordvoerder: Tristan Stokman 

Betreft: H2.1.2 

Schrap: 2.1.2. Gelote nationale burgerraad 
De JD is voorstander van een gelote nationale burgerraad. De raad verkleint de 
kloof tussen de burger en de politicus, de raad kan impasses bij moeilijke 
dossiers impasses doorbreken en de raad zorgt voor meer burgerparticipatie. 
De JD is voorstander van een gelote raad, waarbij de leden geloot worden 
onder de bevolking. Dit orgaan zal over zeer specifieke problemen voorstellen 
doen. De burgerraad zal in werking treden, wanneer minimaal 76 Tweede 
Kamerleden hierom vragen, of wanneer 300.000 handtekeningen zijn 
opgehaald door een (actie)groep. De burgerraad zal uit 100 leden bestaan en 
zij zullen geloot worden onder de gehele bevolking. De eindbesluiten van de 
raad moeten worden omgezet in wetgeving. Burgers worden in principe 
aangemeld, tenzij ze uitdrukkelijk aangeven niet mee te willen doen. Via zo veel 
mogelijk variabelen zal moeten worden zeker gesteld dat de leden een goede 
afspiegeling zijn van de samenleving. De deelnemers zullen een billijke 
vergoeding ontvangen. 

Vervang door: 2.1.2. Gelote burgerraden 
De JD is voorstander van een gelote burgerraad op elk bestuurlijk niveau. De 
raad verkleint de kloof tussen de burger en de politicus, de raad kan impasses 
bij moeilijke dossiers impasses doorbreken en de raad zorgt voor meer 
burgerparticipatie. De JD is voorstander van een gelote raad, waarbij de leden 
geloot worden onder de bevolking. Dit orgaan zal over zeer specifieke 
problemen voorstellen doen. 
Een nationale burgerraad zal in werking treden, wanneer minimaal 76 Tweede 
Kamerleden hierom vragen, of wanneer 300.000 handtekeningen zijn 
opgehaald door een (actie)groep. De nationale burgerraad zal uit 100 leden 
bestaan en zij zullen geloot worden onder de gehele bevolking. De 
eindbesluiten van de raad moeten worden omgezet in wetgeving. Ook op lokaal 
en regionaal niveau kunnen burgerraden ingeschakeld worden. Het aantal 
leden is hier afhankelijk van de grootte van de gemeente of provincie. Burgers 
worden in principe aangemeld, tenzij ze uitdrukkelijk aangeven niet mee te 
willen doen. Via zo veel mogelijk variabelen zal moeten worden zeker gesteld 
dat de leden een goede afspiegeling zijn van de samenleving. De deelnemers 
zullen een billijke vergoeding ontvangen. 

Toelichting: Sinds afgelopen wintercongres is de JD voorstander van een nationale 

burgerraad. Wij dienen, na overleg te hebben gehad met de landelijke 
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werkgroep Democratie & Openbaar Bestuur, een amendement op hun eerdere 

toevoeging in. Je kunt immers burgerraden op veel meer niveaus dan alleen 

nationaal gebruiken. Vandaar deze kleine wijziging, die ook de titel van de 

paragraaf aanpast. Nog even de voordelen op een rijtje: Betrokkenheid van de 

burger wordt groter, vooral door de representatie van verschillende groepen 

mensen in de burgerraad. Impasses bij moeilijke dossiers kunnen doorbroken 

worden en besluiten krijgen zo meer draagvlak. Het vergroot de kwaliteit van 

besluitvorming en versterkt het vertrouwen in de democratie. Goede 

voorbeelden komen uit IJsland, Ierland en België. 

 

Sluiting 
W.v.t.t.k. 
Rondvraag 
 
Bedanken Stem- en Notulencommissie 
Sluiting door Technisch Voorzitter 
 
Mededelingen & Aankomende activiteiten 
Sluiting door Afdelingsvoorzitter 

 


