
 

 
Congresboek Algemene  
Afdelingsvergadering  
Jonge Democraten Groningen  
Woensdag 16 December 2020 
 
Inhoud: 
 

- Voorstel Agenda 
- Voorstel Begroting 2021 
- AR wijzigingen 
- Motie op het RPP 
- Organisatorische Motie 
- Amendement voor het Wintercongres 

- Politieke moties voor het Wintercongres 
 
 
Voorstel Agenda 

1.  Opening  
2.  Aanstellen Technisch Voorzitter en Stem- en Notulen Commissie  
3.  Vaststellen agenda  
4.  Vaststellen notulen AAV 15 september 2020  
5.  Mededelingen  
6.  Bestuursverantwoording Bestuur Kok I 
7.  Financieel blok 
8.  Vaststelling begroting 2021  
9.  Verslag raad van toezicht GPJK 

10.  Moties/amendementen op het Afdelingsreglement 
11.  Moties/amendementen  op het Regionaal Politiek Programma 
12. Organisatorische moties 
13. Landelijke politieke moties/amendementen 
14.  WVTTK/Rondvraag  
15.  Sluiting  

 
 
 
 



 

Voorstel Begroting 2021 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Amendementen op het AR 
 

  

AMAR 1  Emancipatie RPP 

Indiener  Thomas Hoekstra 

Woordvoerder   Thomas Hoekstra 

Betreft  AR Artikel 3.  

Voeg toe  Artikel 3. Het Regionale Politieke Programma 

1. Het Regionale Politieke Programma mag niet in strijd zijn met het 
bepaalde in het Politiek Programma van de vereniging Jonge 
Democraten. 

2. Bij verschillen tussen het Regionale Politieke Programma en het 
Politiek Programma van de vereniging zal de laatstgenoemde 

voorgaan. 
3. Het wijzigen van het Regionale Politieke Programma vereist een 
gewone meerderheid van stemmen op de Algemene 

Afdelingsvergadering. 
4. Wijzigingen in dit programma kunnen alleen door de AAV worden 

aangebracht. 
  

Toelichting  Met een vorige wijziging heb ik het mogelijk gemaakt voor de AAV om 

RPP wijzigingen in te voeren. Dit amendement brengt het RPP 
helemaal op hetzelfde niveau als het AR. De AAV heeft er de volledige 

zeggenschap over en kan niet langer in strijd zijn met het landelijke 
programma.  

AMAR 2  Waardering voor regulering  

Indiener  Thomas Hoekstra 

Woordvoerder   Thomas Hoekstra 

Betreft  AR Artikel 6. Voorstellen AAV 

Voeg toe  4. Voorstellen kunnen tijdens de Algemene Afdelingsvergadering 

gewijzigd worden, mits geen van de aanwezige stemgerechtigde leden 
bezwaar heeft tegen de wijziging.  
5. Een Voorstel kan tot het moment van stemming worden ingetrokken 

door de indiener. 



 

  

 
 
Moties op het RPP 

 

Toelichting  Ongesproken regels zijn hierbij gecodificeerd. 

AMAR 3  Als we ons een ‘politieke’ jongerenorganisatie willen noemen moeten 
we er ons ook naar gedragen! 

Indiener  Thomas Hoekstra 

Woordvoerder   Thomas Hoekstra 

Betreft  AR Artikel 11. Taken van het Afdelingsbestuur 

Voeg toe  j. Het uitdragen van standpunten uit het politieke programma en het 
regionaal politieke programma. 

Toelichting    

PMRPP  En toen hadden we geen Haddinge meer 

Indiener  Thomas Hoekstra 

Woordvoerder   Thomas Hoekstra 

Constaterende dat  ● In 2023 een nieuw besluit moet komen over de exploitatie van de 

parkeergarage Haddingestraat; 
● Er volgens het college B&W ook zonder centrumgarage voldoende 

parkeergelegenheid in de binnenstad aanwezig is; 

●  De Jonge Democraten voorstander zijn van autoluwe 
binnensteden; 



 

 
 
Organisatorisch Moties 

 

 
 
 
 

Overwegende dat  ● Sluiting van de openbare garage zal meer leefruimte bieden aan 

voetgangers en de monumenten (kerken); 
● Sluiting zal de verkeersdruk aan de zuidelijke kant van de 

binnenstad verminderen; 

Spreekt uit dat  ● De Jonge Democraten Groningen voorstander zijn van de sluiting 
van de openbare parkeergarage aan de Haddingestraat.  

Toelichting  Bronnen:  
https://www.dvhn.nl/groningen/Parkeergarage-Haddingestraat-Groningen

-wordt-om-het-geld-voorlopig-niet-gesloten-22848644.html?harvest_refe
rrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
  

https://ruimtevoorjou.groningen.nl/project/13-gebiedsontwikkeling-haddi
ngestraatpelsterstraat/ 

Organimo  Een mo om mo' mo inzichtelijk te maken 

Onderwerp  Inzichtelijkheid aangenomen moties 

Indiener  Thomas Hoekstra 

Woordvoerder   Thomas Hoekstra 

Constaterende dat  Er veel moties op afdelingsniveau worden aangenomen; 

Overwegende dat  Het handig is als deze moties zolang ze geldend zijn inzichtelijk 
blijven; 

Spreekt uit dat  ● Verzoekt het bestuur een lijst op te stellen met alle politieke 
en organisatorische moties van in ieder geval de afgelopen 

drie jaar die op afdelingsniveau geldend zijn. Deze lijst moet 
inzichtelijk zijn voor de leden van de afdeling;  

● Verzoekt het bestuur zodra deze lijst is opgesteld deze te 

onderhouden. 
  

Toelichting  Dit is een organimo voor de afdeling, niet landelijk! Het lijkt me heel 
handig om te zien wat er in het verleden is aangenomen en zo te zien 
wat er nu nog van toepassing is. 

  

https://www.dvhn.nl/groningen/Parkeergarage-Haddingestraat-Groningen-wordt-om-het-geld-voorlopig-niet-gesloten-22848644.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.dvhn.nl/groningen/Parkeergarage-Haddingestraat-Groningen-wordt-om-het-geld-voorlopig-niet-gesloten-22848644.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.dvhn.nl/groningen/Parkeergarage-Haddingestraat-Groningen-wordt-om-het-geld-voorlopig-niet-gesloten-22848644.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://ruimtevoorjou.groningen.nl/project/13-gebiedsontwikkeling-haddingestraatpelsterstraat/
https://ruimtevoorjou.groningen.nl/project/13-gebiedsontwikkeling-haddingestraatpelsterstraat/


 

Amendementen voor het Wintercongres 
 

 
 
Moties voor het Wintercongres 
 
(Cluster 1-4) 

AMPP  Meer recht van spreken in de medezeggenschap 

Indiener  Thomas Hoekstra 

Woordvoerder   Thomas Hoekstra 

Betreft  PP Artikel 3.1.5. Medezeggenschap en bestuur Regel 60 

Schrap  Verder vinden de Jonge Democraten dat bij onderwijsinstellingen de 

verantwoordelijkheid ligt voor professionalisering van hun 
medezeggenschapsorgaan door trainingen te faciliteren en juridische 
ondersteuning aan te bieden.  

Voeg toe  Verder vinden de Jonge Democraten de positie van reguliere 

medezeggenschapsraden op universiteiten, hogescholen en mbo’s 
moet worden versterkt. De rechten en plichten van de raden moet wat 
de Jonge Democraten betreft worden uitgebreid en 

onderwijsinstellingen moeten trainingen en juridische ondersteuning 
voor de raden gaan faciliteren om verdere professionalisering te 

bevorderen.  

Toelichting  Een van de dingen waar je als medezeggenschapper geheid tegenaan 

loopt is dat je soms bar weinig te zeggen hebt over consequente 
beslissingen die besturen aan hogeronderwijsinstellingen maken over 
jouw studieomgeving. De raden hebben bijvoorbeeld geen 

instemmingsrecht over zaken als verengelsing of het invoeren van 
selectie eisen. Door het standpunt in te nemen dat we 

medezeggenschapsraden moeten versterken door ze extra rechten en 
plichten te geven kunnen we er ons voor inzetten om dit gat te dichten. 
De concrete invulling kan verder met moties worden uitgewerkt. Dit 

amendement sluit overigens aan bij wat D66 in hun 
verkiezingsprogramma heeft staan.  

PM 1  Laten we onze jongeren niet verhongeren 

Onderwerp  Minimumjeugdloon 

Indiener  Thomas Hoekstra 

Woordvoerder   Thomas Hoekstra 



 

  

Constaterende dat  ● Jongeren tussen de 15 en 20 jaar recht hebben op een kleiner 

percentage van het wettelijk minimumloon, ook wel het 
minimumjeugdloon genoemd; 

● Studeren duurder is geworden door de afschaffing van de 
basisbeurs, en de gemiddelde schuld per student de afgelopen 
jaren fors is toegenomen;  

Overwegende dat  ● Hetzelfde werk niet hetzelfde wordt beloond maar afhangt van de 

leeftijd; 
● Het minimumjeugdloon aanzet tot leeftijdsdiscriminatie bij 

werkgevers; 
● Een hoger minimumloon voor jongeren een betere mogelijkheid 

geeft tot een zelfstandig bestaan door bijvoorbeeld meer te sparen 

of minder schuld op te bouwen; 
● Jeugdwerkloosheid en schooluitval al onder gemiddeld is in 

vergelijking met de rest van Europa;  

Spreekt uit dat  ● De Jonge Democraten pleiten voor het afschaffen van het 
jeugdminimumloon. 

Toelichting    

PM 2  Laten we onze jongeren niet verhongeren 

Onderwerp  Minimumjeugdloon 

Indiener  Thomas Hoekstra 

Woordvoerder   Thomas Hoekstra 

Constaterende dat  ● Jongeren tussen de 15 en 20 jaar recht hebben op een kleiner 

percentage van het wettelijk minimumloon, ook wel het 
minimumjeugdloon genoemd; 

● Jongeren vanaf hun achttiende wettelijk meerderjarig zijn; 

● Studeren duurder is geworden door de afschaffing van de 
basisbeurs, en de gemiddelde schuld per student de afgelopen 

jaren is toegenomen;  
● D66 al voorstander is van het afschaffen van het 

minimumjeugdloon vanaf 18 jaar; 

Overwegende dat  ● Hetzelfde werk niet hetzelfde wordt beloond maar afhangt van de 
leeftijd, ondanks dat er voor 18+’ers vrijwel dezelfde regels gelden 

als 21+’ers;  
● Een hoger minimumloon voor 18-20 jarigen beter de mogelijkheid 

geeft tot een zelfstandig bestaan door bijvoorbeeld minder schuld 

op te bouwen; 
● Jeugdwerkloosheid en schooluitval al onder gemiddeld is in 

vergelijking met de rest van Europa;  



 

  

 

Spreekt uit dat  ● Jongeren vanaf 18 jaar recht hebben op 100% van het Wettelijk 

Minimumloon. 

Toelichting  Dat betekent dus dat het minimumjeugdloon voor <17 blijft bestaan.  

  

PM 3  Laten we onze jongeren niet verhongeren 

Onderwerp  Minimumjeugdloon 

Indiener  Thomas Hoekstra 

Woordvoerder   Thomas Hoekstra 

Constaterende dat  ● Jongeren tussen de 15 en 20 jaar recht hebben op een kleiner 
percentage van het wettelijk minimumloon, ook wel het 

minimumjeugdloon genoemd; 
● Studeren duurder is geworden door de afschaffing van de 

basisbeurs, en de gemiddelde schuld per student de afgelopen 
jaren fors is toegenomen;  

● Het Nederlandse minimumjeugdloon kwa percentages tot de 

laagste behoort in vergelijking met andere landen in de OECD; 

Overwegende dat  ● Hetzelfde werk niet hetzelfde wordt beloond maar afhangt van de 

leeftijd; 
● Een hoger minimumloon voor jongeren beter de mogelijkheid 

geeft tot een zelfstandig bestaan door bijvoorbeeld minder schuld 

op te bouwen; 
● Jeugdwerkloosheid en schooluitval al onder gemiddeld is in 

vergelijking met de rest van Europa;  

Spreekt uit dat  ● De Jonge Democraten pleiten voor een verdere verhoging van het 
jeugdminimumloon. 

Toelichting    

PM 4  Maar er moet überhaupt wel werk zijn 

Onderwerp  Minimumjeugdloon 

Indiener  Thomas Hoekstra 

Woordvoerder   Thomas Hoekstra 

Constaterende dat  ● Jongeren tussen de 15 en 20 jaar recht hebben op een kleiner 
percentage van het wettelijk minimumloon, ook wel het 

minimumjeugdloon genoemd; 



 

 

 

Overwegende dat  ● De jeugdwerkloosheid waarschijnlijk zal toenemen bij een verdere 

verhoging van het minimumjeugdloon door toegenomen 
loonkosten voor werkgevers; 

●  Het verhogen van het minimumjeugdloon school- en studie uitval 
kan aanmoedigen doordat jongeren sneller zullen kiezen voor 
werk; 

● Het minimumjeugdloon waarschijnlijk al lichtelijk gaat stijgen na 
een verhoging van het volwassen minimumloon;  

● Ook andere maatregelen de financiële druk voor jongeren kunnen 
verlichten zoals het afschaffen van het collegegeld; 

Spreekt uit dat  ● De Jonge Democraten ervoor pleiten dat de huidige vorm van het 

minimumjeugdloon gehandhaafd blijft.  

Toelichting    

PM 5  Ik ben weg, dus nu heeft de samenwonende pech 

Onderwerp  Erfgenaam bij samenwoners 

Indiener  Silke Kok 

Woordvoerder   Silke Kok 

Constaterende dat  ● 20% van het totale aantal meerpersoonshuishoudens in 2017 

bestond uit ongehuwde samenwonenden; 
● 43,8% van deze ongehuwde samenwonenden een kind hadden’ 
● in artikel 4:10 lid 1 sub a Burgerlijk Wetboek enkel de echtgenoot 

van de erflater en kinderen van de erflater worden aangemerkt als 
erfgenaam. 

Overwegende dat  ● Een testament opstellen erg duur kan zijn. 

● Met een samenlevingscontract men niet automatisch erfgenaam 
is. 

Spreekt uit dat  ● Ongehuwde samenwonenden die samen een kind hebben, 

erfgenaam zouden moeten zijn in de zin van artikel 4:10 lid 1 sub a 
BW. 

Toelichting  https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/71486NED/table?dl=4
7D54 
  

Enkel wanneer men een notarieel samenlevingscontract heeft waarin een 
erfenis wordt geregeld of een testament heeft, kan een samenwonende 

erven. 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/71486NED/table?dl=47D54
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/71486NED/table?dl=47D54

