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AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Update van bestuur
Bestuursvragen
Politiek Blok
Rondvraag en sluiting
Gezelligheidsactiviteit

20:00
20:10
20:15
20:20
20:45
20:50
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OPENING
-

Opening door voorzitter Joris Hetterscheid
Benoemen Technisch Voorzitter (TV) bij acclamatie
Benoemen Stem- en Notulencommissie (SNC) bij acclamatie
Vaststellen agenda
Vaststellen notulen AAV januari 2021
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UPDATE VAN BESTUUR
Beste leden,
Allereerst wil ik alle nieuwe leden van harte welkom heten bij de JD! Het is heel leuk om te zien dat er
zoveel jongeren politiek actief worden.
Het is al een tijdje geleden sinds de vorige afdelingsvergadering en helaas zijn er nog steeds enkel
online activiteiten. Wij hopen dat we snel met jullie weer een drankje kunnen doen bij een fysieke
activiteit.
Ondanks corona en de bijkomende maatregelen hebben wij niet stilgezeten afgelopen periode. We
zijn onder andere aan de slag gegaan met de afdelingsstructuur. Zo hebben we nu een lokale
Oriëntatiecommissie (OrCo) en binnenkort waarschijnlijk een regiocommissie Limburg. Ook hebben
we de Tweede Kamerverkiezingen achter de rug, waarvoor we natuurlijk campagne hebben gevoerd
en waaruit heel veel nieuwe leden bij zijn gekomen. We hebben ingezet op het goed ontvangen van
die leden, zodat zij snel hun plek kunnen vinden binnen onze vereniging. Uiteraard hebben we ondanks
alles elke week een activiteit georganiseerd en hebben we geëxperimenteerd in zowel vorm van die
activiteiten als samenwerkingsverbanden.
Al met al hebben we met veel plezier onze afdeling bestuurd en kijken we er naar uit dat nog zeker
anderhalve maand te mogen doen. Als er vragen zijn voor het bestuur in het algemeen of aan
individuele bestuursgenoten, dan is daar straks ruimte voor.
Bedankt voor jullie vertrouwen,
Bestuur Hetterscheid II
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POLITIEK BLOK
Organimo 1
Titel:

ORGANIMO1: Het organiseren van twee AAV’s: Daar moet toch iets (in een jurk)
tegenover staan?

Onderwerp:

Joris in een jurk verbetert het organisatieproces van de AAV

Woordvoerder:

Goan Booij

Indieners:

Goan Booij, Marit Kroese, Bart Kessels, David Vlot, Bastiaan van Hoorn, Soufian
Kappé, Iris Vulders

Constaterende dat:

-

Er twee AAV’s gepland staan in één halfjaar en dat voor de afdeling
Brabant ongebruikelijk is
Het organiseren van een AAV voor de Algemeen Secretaris vaak gepaard
gaat met stress
De voorzitter Joris Hetterscheid groot voorstander is van het houden van
twee AAV’s in een halfjaar tijd

-

Overwegende dat:

-

Sociologisch onderzoek aantoont dat humor de perceptie van stress
vermindert
Sociologisch onderzoek aantoont dat stress een negatief effect heeft op
het eindresultaat
Joris in een jurk een humoristisch vooruitzicht is, en daarmee de kwaliteit
van de AAV opkrikt

-

Spreekt uit dat:
Toelichting:

-

Huidig voorzitter Joris Hetterscheid minstens een kwartier in een jurk
moet verschijnen op de naborrel van de AAV van 25 juni

-

Bolger, N., DeLongis, A., Kessler, R. C., & Schilling, E. A. (1989). Effects of
daily stress on negative mood. Journal of personality and social
psychology, 57(5), 808.
Lupien, S. J., McEwen, B. S., Gunnar, M. R., & Heim, C. (2009). Effects of
stress throughout the lifespan on the brain, behaviour and
cognition. Nature reviews neuroscience, 10(6), 434-445.

-

Amendement of het regionaal politiek programma 1
Titel:

AMRPP01 - Ruimtelijke Ordening: Brabant kedengkedengt verder

Onderwerp:

Spoorvervoer in Brabant

Woordvoerder:

David Vlot

Indieners:

David Vlot, Goan Booij, Marit Kroese, Joris Hetterscheid

Betreft:

-

Ruimtelijke ordening in Brabant – Openbaar Vervoer; na regel 345

Type:

-

Toevoegen
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Voeg toe:

-

Op het gebied van treinvervoer is te zien dat enkele gedeelten van het
Brabantse spoornetwerk onder druk staan. Uit onderzoek in opdracht
van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat de
spoorlijn Breda – Tilburg en het centraal station van Eindhoven hier de
grootste bottlenecks zijn. De prognoses laten zien dat het in de
toekomst steeds drukker gaat worden op het Brabantse spoor en dat
treinreizigers steeds langere afstanden zullen gaan afleggen. Daarnaast
is het van belang dat Eindhoven het internationale spoorknooppunt
van Zuid-Nederland wordt, zodat Brabant op een schone en duurzame
manier internationaal bereikbaar blijft. Om extra treinen en
internationale treinverbindingen vanuit Eindhoven naar Düsseldorf,
Aachen en Brussel mogelijk te maken, pleit Jonge Democraten Brabant
voor een derde en vierde spoor tussen Breda en Tilburg en twee extra
perrons op station Eindhoven Centraal. Voor station Eindhoven
Centraal is tevens een integraal ontwikkelplan nodig om aanvullend
ook woningbouw in het stationsgebied mogelijk te maken.

Toelichting:

-

In het Toekomstbeeld OV 2040 van het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat worden extra internationale treinen vanuit Eindhoven naar
Düsseldorf, Aachen en Brussel onderzocht. Ook extra intercitytreinen
in Brabant lijken kansrijk. Om dit mogelijk te maken is een 3e en 4e
spoor tussen Breda en Tilburg plus de uitbreiding van station
Eindhoven Centraal noodzakelijk. Omdat het uitbreiden van het
Eindhovense stationsgebied ruimtelijk gezien een complexe opgave is,
is een samenhangende stationsaanpak vereist.

Politieke Motie 01
Titel:

PM01: Meer studenten betekent meer studentenkamers

Onderwerp:

Huisvesting studenten koppelen aan toenemende studentenaantallen scholen

Woordvoerder:

Melvin Poos

Indieners:

Melvin Poos, Bastiaan van Hoorn, Joris Hetterscheid, Bart Kessels, Tom
Urbaschek, Michiel van Alst, Marit Kroese

Constaterende dat:

-

Overwegende dat:

-

Spreekt uit dat:

-

Er te weinig nieuwe studentenwoningen bijgebouwd worden.
De studentenaantallen van universiteiten gemiddeld met 3900
studenten over de afgelopen 3 jaar zijn toegenomen
Er nu al te weinig studentenwoningen zijn
Er steeds meer buitenlandse studenten in Nederland komen studeren
Prijzen van studentenkamers blijven stijgen door krapte op de
woningmarkt
Studenten moeten kunnen wonen en leven dicht bij de
universiteit/hogeschool naar keuze
Buitenlandse studenten in Nederland een woonruimte nodig hebben
Studenten een betaalbare studentenwoning moeten kunnen vinden
Als een hogeschool of universiteit een groei van meer dan 1000
studenten in de komende 3 jaar verwacht, moet er voor minimaal 15%
van de toename in verwachte studenten woonruimte worden gecreëerd
in de stad waar deze studenten les zullen krijgen.
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Toelichting:

-

-

In de praktijk zullen gemeenten met universiteiten of hogescholen in
overleg bepalen hoe de bouw van deze studentenwoningen plaats zal
vinden. Het tekort aan studenten woningen stijgt en er wordt niet
voldoende bij gebouwd;
https://lsvb.nl/2020/11/05/druk-op-studentenkamer-tekort-houdtkomende-vijf-jaar-aan/.
Volgens het CBS gaan binnen 16 maanden na start studie 14% van de
studenten aan het hbo op kamers wonen en 45% van de studenten aan
universiteiten gaan op kamers wonen. Om de onderste lijn aan te
houden is gekozen voor 15%
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RONDVRAAG & SLUITING
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