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Welkomstwoord congresteam
Welkom in Rotterdam!
Graag verwelkomen wij jou op 16, 17 en 18 juni aanstaande in de
Maasstad voor het Zomercongres van onze vereniging. Naast de politieke
inhoud, die door input van de leden wordt vormgegeven, zijn wij als
congresteam al enige tijd bezig met de organisatie van dit congres. Wij
zetten ons in om een onvergetelijk congres neer te zetten waar
gezelligheid en verbondenheid centraal zullen staan, maar waar jullie ook
de stad Rotterdam zullen leren kennen.
Wij zijn namelijk trots op Rotterdam en nemen jullie graag mee in de vele
aspecten die deze stad rijk is. In de tweede stad van Nederland is
namelijk veel te beleven en te bewonderen. Maar ook het karakter van
Rotterdam en haar inwoners is eigenzinnig en zeker de aandacht waard.
“Niet lullen maar poetsen” en “klauwen uit de mouwen” zijn motto’s die
breed worden gedragen. Dit resulteert bijvoorbeeld in de manier waarop
in Rotterdam wordt omgegaan met sociaaleconomische thema’s, maar ook
hoe mondiale problematiek op een lokaal niveau zijn uitwerking vindt. Dit
alles zullen wij terug laten komen tijdens het Zomercongres.
Verder staat natuurlijk ook onze vereniging centraal. Gezelligheid en
verbondenheid zijn sleutelwoorden voor een geslaagd congres. Het
congres is namelijk de plek waar afdelingen met elkaar samenkomen en
waar wij onze richting als politieke jongerenpartij bepalen. Eens temeer is
het daarom belangrijk om verbondenheid te creëren en te zorgen dat je
ook leden van andere afdelingen kan leren kennen. De JD is de grootste
politieke jongerenvereniging waarbij we tijdens het congres onze
gezamenlijke politieke lijn bepalen met democratische middelen. Toch kan
je als lid met elkaar van mening verschillen en wil je daarover in discussie
gaan tijdens een goede borrel. Laten we daarom tijdens het Zomercongres
bij elkaar komen in Rotterdam en zorgen dat we meer verbonden met
elkaar weer terug het land in gaan.
Wij zijn Rotterdam en hopen jullie graag te mogen ontvangen op 16, 17
en 18 juni 2017!
Groeten,
Het Congresteam
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Welkomstwoord afdelingsvoorzitters
Vrijzinnige vrienden,
Welkom in Rotterdam! Stad zonder hart, maar dit weekend het hart van
de vrijzinnige voorhoede van Nederland. Manhattan aan de Maas, portaal
van Europa, en dit weekend de stralende gastheer van de Jonge
Democraten. De stad werd ooit verfoeid om haar rauwheid en grauwheid,
maar is tegenwoordig niet zelden aanvoerder van lijstjes van
bezienswaardigheden. De metropoolregio is trots dat de vereniging Roffa
heeft uitgekozen om neer te strijken voor het grootse JD-evenement van
het jaar. Geef tussen het inspreken en stemmen door je geld uit in de
koopgoot, eet een kapsalon bij Blaak of doe een drankje in de Witte de
With. Maar geniet vooral van de skyline, de architectuur en de
fantastische diversiteit die de stad te bieden heeft.
De mooiste rotstad die er is wenst je een prachtig congres toe!
Kevin Brongers
Voorzitter JD Rotterdam
Jonge Democraten!
Ook ik heet jullie - namens de JD Leiden Haaglanden - welkom op dit
congres. Hoewel het congres plaatsvindt in Rotterdam heeft ook onze
afdeling hart en ziel in deze samenwerking gestoken. Mijn dank gaat uit
naar de Haagse JD'er Ruben die ons heeft ge-represent in het
congresteam. Ik geloof dat ik hem een fles champagne met zijn hoofd
erop verschuldigd ben. Of een banner met zijn hoofd er op. In ieder geval,
ik hoop dat ook dit congres als vanouds gek, gezellig en geniaal wordt.
Vergeet niet om af en toe in te spreken en te stemmen en vergeet vooral
niet om levenslange vriendschappen te sluiten tijdens het congres. Mijn
eerste zomercongres van 2 jaar geleden heeft mij veel gebracht en ik
hoop dat jullie over zelfs 20 jaar met weemoed aan dit congres terug
zullen denken.
Tot snel in de wandelgangen en tot ziens bij de intekenlijst!
Duygu Yilmaz
Voorzitter JD Leiden-Haaglanden
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Deadlines
Voorstellen kunnen worden ingediend via de online formulieren op
de voorstelwebsite. De formulieren vind je nadat je bent ingelogd met je
lidnummer. Indien je deze vergeten bent, kun je deze via het systeem
opvragen.
Deadline

Dagen

Datum

Indienen congresvoorstellen

42

6-5-2017

Sollicitatie CVZ en SNC

40

8-5-2017

Publicatie congresvoorstellen

35

13-5-2017

Publicatie bestuursverantwoording

21

27-5-2017

Indienen politieke voorstellen

21

27-5-2017

Publicatie voordracht CVZ en SNC

15

2-6-2017

Indienen vragen aan het bestuur

14

3-6-2017

Kandidaatstelling LB en kasco

14

3-6-2017

Publicatie [alle] voorstellen

7

10-6-2017

Publicatie definitieve congresboek

5

12-6-2017

Indienen APM’s

1

16-6-2017

Aanvang congres

0

17-6-2017

Let op! Na de laatste wijziging staan alle deadlines staan op 23:59
uur van de dag van de deadline.
Voor meer informatie over het indienen van voorstellen zie: Statuten &
het Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk II Van de Algemene
Ledenvergadering, Bijlage F:”Over Politieke Voorstellen” en Bijlage G:
“Organisatorische voorstellen”.

6

Zomercongres der Jonge Democraten
ALV 77 te Rotterdam

* Conform het Huishoudelijk Reglement, Artikel 10 gelden de volgende
voorstellen als congresvoorstellen:
a. wijziging Statuten;
b. wijzigingen Huishoudelijk Reglement en andere reglementen;
c. beleidsplan;
d. begroting;
e. voorstellen nieuwe reglementen;
f. Resoluties met betrekking op het politiek programma, zie ook
bijlage F “Over politieke voorstellen’’.
Voor meer informatie over congresvoorstellen zie het Huishoudelijk
Reglement Hoofdstuk II Van de Algemene Ledenvergadering.
** Schriftelijke vragen aan het Landelijk Bestuur kunnen ingediend
worden per mail naar secretaris@jongedemocraten.nl.
*** Kandidaatstellingen voor een functie in het Landelijk Bestuur kunnen
ingediend
worden
via
een
mail
naar kandidaatstelling@jongedemocraten.nl. Zie de hoofdwebsite voor
meer informatie.
In het geval van statutenwijzigingen: neem contact op met het Landelijk
Bestuur via info@jongedemocraten.nl.
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Congresprogramma
Vrijdag 16 juni
16:00
18:30
19:00
21:00

Stadswandeling met JD Rotterdam
Inschrijfbalie FERRY
Start borrel
Meet the kandidaten!

Zaterdag 17 juni
9:30
10:00
10:10
10:25
10:35
12:30
13:00
13:15
13:30
15:00
16:30
17:00
17:30
19:30
21:00

Nieuwe ledenmoment
Welkomstwoord Samuel Schampers
Openingsspreker Erwin Nypels
Speech landelijk voorzitter, speech
afdelingsvoorzitters Leiden-Haaglanden en
Rottterdam en opening
Inhoudelijk blok
Lunch
ALV Vrienden van de Jonge Democraten in
Bar Panenka
Inhoudelijk Blok
Parallelle Sessie: Ferry & Nina - bouwen en
de circulaire economie
Parallelle Sessie: In gesprek met Hoseb
Assadour
Uitreiking Jan Willem Bertens Trofee
Ren mee met de Werkgroep Sport!
Diner
Stadswandeling met JD Rotterdam
Feest

Zondag 18 juni
9:30
9:30
12:30
13:15
13:15
14:45
15:00
16:30
17:00

Heropening ALV 77
Inhoudelijk blok
Lunch
Inhoudelijk blok
Parallelle Sessie: Anne van Veenstra over
privacy
Parallelle Sessie: Werkgroep Filosofie
Interviewsessie internationale gasten
Uitslag bestuursverkiezing en afsluiting
Sluiting ALV 77
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Vergaderagenda ALV 77
Zaterdag 17 juni
Opening
Beroepsmogelijkheid Notulen ALV76
Vaststellen agenda
Bestuursblok en DEMO-verantwoording
Financieel Blok
AMPP’s
Lunch
Opening stemdoos om 13:15
Resolutie Arbeidsmarkt
AMPP's
Pauze
(A)PM's
Schorsing ALV
Sluiting stemdoos om 16:30
Zondag 18 juni
Hervatting ALV 77 om 9.30
(Actuele) Organimo’s
HR-wijziging
Verkiezingsblok
Lunch
Inhoudelijk blok
AMPP's
Pauze
Inhoudelijk blok
PM's
Uitslag verkiezingen & sluiting
Sluiting ALV77

Opening stemdoos om 09:30

Sluiting stemdoos om 13:00

Congresvoorzitters

Stem- en Notulencommissie

Malu Pasman
Jasper van den Hof
Martin van Montfort
Michiel Ruland

Michiel Lemmers (voorzitter)
Ingrid Weerts (vicevoorzitter)
Myrthe Koopman (vicevoorzitter)
Luisa El Ouardiji
Marit Gorissen
Charity Enny
Jesper Diebels
Laura Bongers
Silke Slootweg
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Rotterdam
Welkom in de mooiste stad van Nederland. Ja. De mooiste stad. En de
enige stad. Want ja, een echte stad, die heb hoogbouw. Gebouwen. Vind
je nergens anders. En pleurt op met je Zuidas, die postzegel telt niet mee.
Utrecht dan? Nee, daar maggie niet eens hoger dan de Domtoren bouwen.
Stelletje domoren in die Domstad. Groningen zelfde verhaal. Die
vernoemen een toren naar versterkte wijn, en bouwen dan niks dat het
zicht op de onding kan blokkeren. Niet te zuipen ook dat spul. Het is dat
je er tot in de late uren naar kroeg kan, want nuchter valt ’t niet te
trekken. Sowieso is dat hele Noorden nergens goed voor, buiten Arjen
Robben en Epke Zonderland. Geef lekker aan Denemarken ofzo, hebben
ze daar ook nog iets om blij mee te zijn. Misschien verstaan ze die Friezen
daar wel, met dat wandialect van ze. Stelletje krotenkokers. In Rotterdam
spreken we tenminste normaal Nederlands. De meeste mensen dan, maar
dat moet kunnen. Heeft ons nog wel de kapsalon opgeleverd. Hoogtepunt
van de Rotterdamse en daarmee de Nederlandse keuken.
Ze willen nog wel eens het idee opperen om van Rotterdam de hoofdstad
te maken. Ons niet gezien hoor, laat die toeristen maar lekker naar
Amsterdam gaan. Hoofdstad? Waterhoofd zullen ze bedoelen. Achterlijke
pestbende. Meurt naar de wiet en naar de wallen de hele dag door die
figuren. Rotterdam niet hoor. Handen uit de mouwen en gas op die plank.
Die rook uit Pernis nemen we maar op de koop toe.
Rotterdammers hebben een ding met Jonge Democraten gemeen. We
hebben een mening. En hebbie geen mening, dan geven we je er wel een.
Pleurt op met je argumenten, we zijn gewoon tegen. Een echte
Rotterdammer is nergens voor. Je went er maar aan. Temeier, met je
idealen. Gewoon normaal doen. Niet zo moeilijk als je niet uit de
hoofdstad komt.
In Rotterdam hoef je ook niet zo te kloten als je met de auto de stad
binnenkomt. Hier functioneert het openbaar vervoer nog een beetje. Heb
toch voordelen, een paar van die Duitse stadsarchitecten in laten vliegen.
Ze wilden ook Utrecht nog doen, maar gezien hoe ze daar Hoog Catherijne
hebben neergezet is ’t misschien maar beter dat ze daar die ouwe meuk
hebben laten staan. Manmanman, wat een lelijk ding. Je kan er nog beter
een paar kubuswoningen neerzetten.
Onder de Maas is ’t ook niet veel. Ja, Feyenoord, dat wel. Verder is ’t daar
ook om de pestpleuris van te krijgen. Gemoedelijk noemen ze dat. Eerst
maar eens normaal leren praten zou ik zeggen. Met hun collectieve
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spraakgebrek. Zo moeilijk is een G niet, al willen ze je wat anders doen
geloven daar. Stelletje boeren. Hoogtepunten van wat ze daar de lokale
cultuur noemen zijn worstenbroodjes en Roy Donders, met die
geplamuurde bolus van ‘m. Mafklappers. Bedenk ie toch niet? Ga wat
nuttigs doen, logopedisten zat. Hebben die ook nog eens wat tijdverdrijf.
Om over Limburg maar te zwijgen. Wormvormig aanhangsel waar ze af en
toe een vlaai bakken en violist de wereld rond sturen.
Van harte welkom hoor, daar niet van, kom hier desnoods wonen, maar
doet dan wel een beetje normaal. Fijn om hier eens een congres te
hebben. Maar blijf niet te lang hangen, een weekend is genoeg. Rest ons
nog jullie een prettig congres te wensen. Wel weten wanneer je weer op
moet pleuren. Veel plezier!
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Locaties
Congres- en Lunchlocatie
Het Nieuwe Instituut
De huidige tijd wordt gekenmerkt door radicale technologische,
economische, culturele en sociale veranderingen. Rond deze onderwerpen
organiseert Het Nieuwe Instituut onder meer tentoonstellingen,
onderzoeken, lezingen, fellowships en publicaties. Een mooie plek dus
voor de Jonge Democraten om een congres te organiseren. Tijdens het
congres mogen we gratis de tentoonstellingen van het Nieuwe Instituut
bekijken, dus heb je even behoefte aan een pauze, loop dan gerust een
rondje door het gebouw!
De lunch zal geserveerd worden in Het Nieuwe Café, gevestigd in het
Nieuwe Instituut en uitgeroepen tot het beste Museumcafé van Nederland.
Als het mooi weer is kunnen we lunchen op het beste terras van
Rotterdam.

Dinerlocatie
Nieuw Rotterdams Café
Nieuw Rotterdams Café, in de volksmond NRC, is een begrip in de
populaire Rotterdamse Witte de Withstraat. Bij dit Metropole Café zullen
ze voor ons een walking diner serveren met verschillende burgers,
salades, flamkuchen en meer. Er is ook een mogelijkheid om te zitten. Bij
het diner zijn twee drankjes met de keuze uit bier, huiswijn of fris
inbegrepen!

Feestlocaties
FERRY
De borrel op vrijdagavond zal gehouden worden in FERRY, dé gangmaker
op de Westblaak. In dit voormalige bankkantoor verschuilt zich een
prachtige bar, waar we op vrijdag het congresweekend zullen aftrappen.
RSG
Zaterdagavond zullen we feesten bij RSG, Het Rotterdamsch Studenten
Gezelschap, een studentenvereniging met als belangrijkste kenmerken
gelijkwaardigheid, vrijheid en diversiteit. Hier kunnen we Bourgondisch
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genieten van een hapje en een drankje en feesten tot in de vroege
uurtjes!

Hostels
StayOkay Hostel
Het StayOkay Hostel is gevestigd in de Kubuswoningen van Rotterdam,
vlakbij station Blaak en de Oude Haven. Je slaapt op een 4-persoons of 7persoons kamer. Het is een typisch hostel met bijbehorende sfeer, prijs en
kwaliteit. Ontbijt is wel inbegrepen. Het is 20 minuten lopen naar de
congreslocatie.
King Kong Hostel
Het King Kong Hostel is centraal gelegen in de Witte de Withstraat, een
levendige straat met veel uitgaansgelegenheden. Je slaapt op een 6persoons kamer. Het is een typisch hostel met bijbehorende prijs en
kwaliteit maar met veel sfeer en gezelligheid. Ontbijt is hier niet
inbegrepen. Het is 5 minuten lopen naar de congreslocatie.

Budgetoptie
Easyhotel
Het Easyhotel is gelegen aan Westblaak en ligt daarmee erg centraal ten
opzichte van alle congreslocaties. Kamers zijn bijna allemaal
tweepersoons en voorzien van twin bedden of een double. Het is de
budgetoptie, verwacht geen luxe kamers, maar je zit wel op een
uitstekende locatie. Ontbijt is niet inbegrepen. Het is 5 minuten lopen naar
de congreslocatie.

Hotels
Erasmus Hotel
Het Erasmus Hotel is gelegen aan de Westersingel, een tamelijk rustige
stukje in het centrum. Je slaapt op een 2-persoons of 3-persoons kamer.
Het hotel is recentelijk gerenoveerd en de kamers zijn van de benodigde
hotelfaciliteiten voorzien. Ontbijt is niet inbegrepen. Het is 8 minuten
lopen naar de congreslocatie.
Amar Hotel
Het Amar Hotel is gelegen aan de rustige en statige Mathenesserlaan,
ietsje uit de route, maar goed bereikbaar. Je slaapt in een 4-persoons of
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5-persoons kamer. Het familiehotel is huiselijk ingericht, voorzien van alle
moderne gemakken en ontbijt is inbegrepen. Het is ruim 10 minuten lopen
naar de congreslocatie.

Voor de mensen die in een hotel of hostel zonder ontbijt slapen, staat er
zowel op zaterdag- als op zondagochtend een ontbijtje klaar op de
congreslocatie!
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Sprekers
Samuel Schampers
Samuel Schampers is fractievoorzitter van D66 Rotterdam en zal ons
welkom heten op het congres. Ook gaat hij in op de tweedeling in de
samenleving, die natuurlijk ook in Rotterdam voelbaar is.

Erwin Nypels
‘Ik noem de eerste jaren zonder de Jonge Democraten de verloren 18 jaar’
zei Nypels ooit tijdens een interview met de DEMO. Erwin Nypels is een
van de oprichters van D66. Hij is Tweede Kamerlid geweest en was daar
woordvoerder op het gebied van onder andere sociale zaken, pensioenen
en volkshuisvesting en hij was kort minister. Voor de oprichting van D66
was Nypels lid van de JOVD en daardoor wist hij hoe belangrijk het is om
lid te kunnen zijn van een politieke jongerenorganisatie. Erwin is nog
steeds nauw betrokken bij D66 en zal de openingsspreker zijn tijdens ons
congres. Wie zou ons beter kunnen vertellen over de (late) oprichting van
de JD en de grote betekenis die de Jonge Democraten door de jaren heen
hebben gehad!

Liberaal in het buitenland: een inkijkje
Tijdens het congres zijn er verschillende internationale gasten aanwezig.
Niet alleen komen ze gluren, turen en koekeloeren bij ons, wij zijn er ook
om wat van hun op te steken. Tijdens deze sessie zal talkshow-host
Martijn "Tinus" Kösters jullie meenemen in hun politieke wereld. Vragen
als "wat is de huidige politieke situatie in land X?" en "hoe is het om als
liberale jongeren te opereren in land Y?" zullen hier aan bod komen. Zo
leren we meer over Catalonië, Duitsland, Oekraïne, Denemarken,
Oostenrijk, België en Polen, maar horen we ook de visie van Europese
koepelorganisatie LYMEC!
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Parallelle Sessies
Ferry & Nina: Bouwen en de circulaire economie
Op de dag van de architectuur, ook wat aandacht voor dit onderwerp.
Ferry & Nina zijn hun eigen architectuurbureau gestart. Hun speerpunt is
het bouwen binnen de circulaire economie. Oftewel: afval als
bouwmateriaal voor nieuwe gebouwen; van afval naar stadsicoon. Zo
hebben zij ook hun eigen huis in Rotterdam centrum ontworpen en laten
bouwen.

In gesprek met Hoseb Assadour
Hoseb is gevlucht uit Syrië en via Turkije in Nederland terechtgekomen en
woont nu al een tijdje in Maastricht, waar hij maatschappelijk erg actief is.
Zo mocht hij spreken op de dies natalis van de Universiteit Maastricht,
waar hij grote indruk maakte op prinses Beatrix. Tijdens deze sessie
zullen we met Hoseb in gesprek gaan over zijn vlucht naar Nederland,
over zijn ervaringen hier, maar ook over grenzen en het beleid van Europa
en Nederland.

Anne van Veenstra over privacy
Anne is onderzoeker bij TNO en houdt zich onder meer bezig met privacy,
open data, big data en e-government. Door onder andere terreurdreiging
en technologische ontwikkelingen staat privacy onder druk. Er is veel
aandacht voor deze thematiek, maar is dat genoeg? Is privacy voldoende
gewaarborgd in NL? Hoe belangrijk vindt jij je eigen privacy eigenlijk?
Werkgroep Filosofie: Vrijheid van Meningsuiting
Iedereen heeft het recht om voor zichzelf na te denken, tot opvattingen
over de werkelijkheid te komen, en die opvattingen te delen met de rest
van de maatschappij. Tezamen vormen deze rechten de vrijheid van
meningsuiting. Hoewel nagenoeg iedereen in Nederland dit recht erkent,
zijn er toch ook beperkingen op. De zin en onzin van die beperkingen is
met regelmaat onderwerp van discussie. Zo vinden de Jonge Democraten
dat een verbod op het beledigen van de koning te restrictief. Het
oproepen tot het plegen van geweld daarentegen wordt vaak als een
terecht verboden uiting gezien. Maar hoe zit dat bijvoorbeeld met haat
zaaien of groepsbelediging? En delicten zoals smaad en laster? Hoe ga je
om met extreme opvattingen? In deze parallelle sessie wil de werkgroep
16
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filosofie een constructieve discussie starten over de vrijheid van
meningsuiting. Daarbij gaan we dieper in op de oorsprong van de vrijheid
van meningsuiting als recht, en kijken we naar de rechtvaardiging voor
bekende en minder bekende inperkingen van dit recht.
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Break-outsessies
Ren mee met de Werkgroep Sport!
'Sporten en bewegen draagt onder andere bij aan de sociaal-emotionele
en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Daarbij vergroot sporten en
bewegen de kennis over gezondheid bij kinderen.'
Dat stelt ons Politiek Programma. Maar hardlopen in deze prachtige stad is
vooral leuk! Heb je na de ALV zin om mee de spieren los te schudden en
het hoofd weer leeg te maken?
Ren dan mee met de hardloop-sessie van de Werkgroep Sport. We rennen
circa 3 km op een voor iedereen volgbaar tempo door Rotterdam vanaf de
congreslocatie. En passant kun je nog even trainen voor de 3e JD
duathlon van 24 juni in Scheveningen. Neem sportkleding en -schoenen
mee!

Maak een wandeling door de stad met JD Rotterdam
Tijdens het congres zie je alleen de verschillende locaties, maar in
Rotterdam wil je natuurlijk ook meer zien van de stad! Leden van de
Jonge Democraten Rotterdam zullen ons op twee momenten meenemen
door de stad. Voor de congresborrel op vrijdag om 16:00u (eten daarna
op eigen gelegenheid) of na het diner op zaterdag om 19:30u. Op vrijdag
verzamelen we om 16:00uur bij FERRY, de borrellocatie waar je eventueel
wat spullen kunt stallen, op zaterdag verzamelen we bij NRC, de
dinerlocatie. Je bent welkom om aan te sluiten!

Neem een kijkje in Het Nieuwe Instituut
Met ons 18- of 18+ bandje mag je dit weekend gratis een kijkje nemen bij
de tentoonstellingen van Het Nieuwe Instituut.
Sleep Mode The Art of the Screensaver
Internetkunstenaar

afa l

ozendaal geeft het nagenoeg verdwenen

digitale genre van de screensavers en hun makers een podium in een
ruimtelijke installatie. Hij stelt de anonieme en vergankelijke rol van deze
schermbeveiligers

aan de

orde, en deelt zijn fascinatie
18
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subversieve, speelse en diffuse karakter ervan. De bezoeker van Sleep
Mode stapt in een oneindig veranderend landschap van abstracte
vergezichten.
Architecture of Appropriation
Allerlei vormen van toe-eigening beïnvloeden in belangrijke mate de
ontwikkeling van de stad. Architecture of Appropriation is een onderzoek
naar kraken als architectuur van toe-eigening waarvan de de eerste
resultaten worden getoond in een installatie van ontwerpbureau ZUS
[Zones Urbaines Sensibles]. De tentoonstelling gaat nader in op thema’s
als leegstand, eigendom en meervoudige woonvormen.
Designing the Surface
Lakken, coatings en andere vormen van oppervlaktebehandeling spelen
een essentiële rol in onze waardering van materialen en objecten.
Ontwerpen worden er niet alleen mee verfraaid, maar ook versterkt,
verduurzaamd

en

vermomd.

In

deze

tentoonstelling

staat

de

onderbelichte rol van het allesbepalende oppervlak en de mogelijkheden
voor ontwerpers centraal. Designing the Surface is samengesteld door de
ontwerpers Chris Kabel en Koehorst in ’t Veld.
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Hoe werkt een congres?
Het congres is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Jonge
Democraten. Drie keer per jaar vindt er een ALV plaats: tweemaal een
meerdaags politiek congres in de zomer en de winter, en een
organisatorisch eendaags congres in september. De ALV is het hoogste
orgaan van de vereniging, het bestaat in principe uit alle leden. Binnen de
JD wordt het ‘one man, one vote’ systeem gehanteerd, wat betekent dat
ieder (betalend) lid mag stemmen en het woord mag voeren tijdens de
ALV. Op die manier heeft elk lid invloed op de organisatorische en
inhoudelijke koers van de vereniging. Er worden op de verschillende
congressen namelijk allerlei inhoudelijke en organisatorische zaken
besproken en bepaald. Bovendien worden er leden gekozen die de
inhoudelijke en organisatorische zaken moeten uitvoeren. Zo worden op
het Zomercongres het Landelijk Bestuur en de DEMO-redactie verkozen,
de KasCo in principe op het Septembercongres.
Op de politieke congressen wordt er gediscussieerd over inhoudelijke
onderwerpen. Dat gebeurt tijdens de behandeling van politieke moties,
resoluties en amendementen. Op het organisatorisch congres komende de
organimo’s (organisatorische moties), H wijzigingen, Statuten en de
financiën uitgebreid aan bod. Het Septembercongres is tevens het
moment waarop het tijdens in de zomer verkozen Landelijk Bestuur haar
beleidsplan presenteert. Daarnaast zijn er altijd interessante gasten op
congressen waarbij er altijd gelegenheid is voor discussie. Het traditionele
feest op zaterdagavond is bovendien een goede gelegenheid om veel
Jonge Democraten beter te leren kennen en (politieke) ervaringen en
meningen met elkaar uit te wisselen.
Speciaal voor nieuwe leden
Voor nieuwe leden is een congres erg interessant. Het is een gelegenheid
om te ervaren wat er speelt bij de Jonge Democraten en wat de
verschillende standpunten inhouden. Op het introductieweekend, dat elk
voor- en najaar plaatsvindt, wordt een congrestraining gegeven waar
nieuwe leden kennis kunnen maken met de gang van zaken. Als je niet op
het introductieweekend bent geweest kun je de reader vinden op onze
website of opvragen bij congres@jongedemocraten.nl. Ook is er voor het
begin van de eerste congres dag op zaterdag om 09:30 een moment
speciaal voor nieuwe leden waarbij alles verteld wordt dat je over een
congres moet weten.
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Wat zijn Congresvoorstellen?
Een congresvoorstel is een voorstel aan de vereniging en kan worden
ingediend door werkgroepen, Algemene Afdelingsvergaderingen, het
Landelijk Bestuur of gewoon vijf leden. De regelingen voor het indienen
van voorstellen vind je altijd in de laatste versie van het Huishoudelijk
Reglement. Er zijn verschillende soorten congresvoorstellen:










Resolutie Dit zijn wijzigingsvoorstellen voor het Politiek Programma
van de Jonge Democraten. Een resolutie dien je in als je meer dan
één alinea wilt wijzigen, toevoegen of schrappen.
Wijzigingsvoorstellen Er kunnen ook wijzigingsvoorstellen voor het
Huishoudelijk Reglement en de Statuten worden ingediend. Over
deze voorstellen zal tijdens het congres worden gestemd door de
leden.
Halfjaarverslag en Beleidsplan Het Landelijk Bestuur stelt elk jaar
een beleidsplan voor het komende jaar op. Dit plan is opgenomen in
het halfjaarverslag van het Landelijk Bestuur. In dit verslag kijkt het
Landelijk Bestuur ook terug op het afgelopen half jaar. Je kunt over
het beleidsplan, of de uitvoering hiervan, vragen stellen tijdens het
bestuursblok.
Politiek Programma (PP) In het Politiek Programma zijn de
verzamelde standpunten van de Jonge Democraten opgenomen. Het
Politiek Programma kan door middel van resoluties en
amendementen tijdens de politieke congressen worden veranderd.
Over het bestaande programma wordt niet gestemd op het congres.
Moties en amendementen Op de congresvoorstellen kunnen
wederom door werkgroepen, Algemene Afdelingsvergaderingen, het
Landelijk Bestuur of gewoon vijf leden moties en amendementen
worden ingediend. De regels voor het indienen vindt je altijd in de
laatste versie van het Huishoudelijk Reglement. Er zijn verschillende
moties en amendementen:
 Amendementen op het Politiek Programma (AMPP) Dit zijn
wijzigingsvoorstellen voor het Politiek Programma van de Jonge
Democraten. Je kunt in een amendement maximaal één alinea
wijzigen.
 Politieke moties (PM) Een politieke moties behandelt een
onderwerp waarvan de indiener vindt dat de Jonge Democraten
daar een (ander) standpunt over moet innemen. Ook kun je het
Landelijk Bestuur vragen om een bepaald standpunt actief uit te
dragen. Deze moties worden niet in het Politiek Programma
21

Zomercongres der Jonge Democraten
ALV 77 te Rotterdam







opgenomen, omdat ze vaak over gedetailleerde zaken gaan,
terwijl het Politiek Programma van de Jonge Democraten vooral
de grote lijnen aangeeft.
Actueel Politieke Moties (APM) Terwijl politieke moties meestal
gaan over zaken die al langer lopen, zijn de actueel politieke
moties geschikt om een uitspraak van het congres te vragen over
een actuele politieke kwestie. De regels voor het indienen vindt
je altijd in de laatste versie van het Huishoudelijk Reglement.
Organisatorische moties (Organimo, ORG)Een organisatorische
motie is een opdracht aan het Landelijk Bestuur of een ander
orgaan van de Jonge Democraten over een organisatorische
kwestie. Tijdens het congres kan nog tot 3 uur na het
bestuursblok een organisatorische motie, gerelateerd aan in het
bestuursblok behandelde zaken, worden ingediend.
Moties van Orde Een motie van orde is geen motie die vooraf
moet worden ingediend, maar die tijdens het congres kan worden
ingediend. Vind je bijvoorbeeld dat het congres te rumoerig
wordt of vind je dat de behandeling van moties niet
overeenstemt met de statuten, dan sta je op en roep je “Motie
van Orde!”. De congresvoorzitter zal je dan spreekrecht geven
om je motie van orde toe te lichten. Daarna zal de voorzitter je
motie overnemen of aan het congres ter stemming voorleggen.

Congresfunctionarissen
Het congres moet natuurlijk geleid worden. Hiervoor worden een aantal
ervaren leden aangesteld die streng doch rechtvaardig, en met de nodige
kwinkslagen, de zaak in het gareel proberen te houden.
 Congresvoorzitters: het congres wordt voorgezeten door onafhankelijke
congresvoorzitters. Zij worden door het Landelijk Bestuur
voorgedragen aan de Algemene Ledenvergadering om het congres
technisch te leiden en hebben het recht om gedurende het congres,
indien nodig, met aanpassingen van de tijden in de agenda te komen.
 Stem- en Notulencommissie: de mensen die zich bezighouden met de
stemming over de verschillende voorstellen. Ook tellen zij de stemmen
die op de verschillende kandidaten voor bestuursfuncties en de DEMO
worden uitgebracht. Daarnaast notuleren zij ook wat er zoal gezegd
wordt tijdens de ALV.
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Bestuursverantwoording
De laatste maanden hebben in het teken gestaan van groei en
continuïteit. Met een grote aanwas van nieuwe leden hebben alle
afdelingen veel nieuwe gezichten mogen verwelkomen. Het Zomercongres
staat weer in het teken van bestuursverkiezingen. Op zeer korte termijn
hopen wij ons 6000ste lid te begroeten bij onze progressief-liberale
vereniging. Het open en organische karakter van de vereniging, plus
solide campagne, hebben duidelijk hun vruchten afgeworpen. De JD staat
voor de komende periode sterk in haar schoenen.
Als landelijk bestuur hebben wij initiatieven en ideeën van leden met
enthousiasme ontvangen. Zo willen wij iedereen een kans geven om
zichzelf te verrijken en te ontwikkelen. We zijn blij met het starten van
team Latijns Amerika en we konden bij veel landelijke activiteiten rekenen
op de enthousiaste inzet van vrijwilligers. Zo was het mogelijk om
verspreid door het land activiteiten dicht bij de leden te organiseren. We
zijn verheugd met het resultaat.
Op het gebied van financiën maken we unieke stappen die onze
vereniging professioneler moet maken. Een ledenbestand van bijna 6000
leden brengt grote geldstromen en daarmee een gepaste
verantwoordelijkheid met zich mee. Voor de oprichting van een stichting
zijn de eerste stappen gezet. Dankzij de verkiezingsoverwinning zijn de
bezuinigingen op onder andere internationale reizen niet nodig gebleken.
Ook het lespakket voor scholen draagt bij aan het externe professionele
uiterlijk van de vereniging. Scholen kunnen gemakkelijk het belang van
PJO’s uitleggen en een gastles opzetten. Intern hebben wij, met
bijvoorbeeld de Academiedag, D66 aangemoedigd om ons te zien als een
vereniging van talent en een sterke visie.
Het gaat goed binnen het landelijk bestuur. Je ontkomt er niet aan dat het
een uitdaging blijft om het jaar rond de motivatie strak te houden. Zo
hadden wij het beruchte bestuursdipje na de verkiezingen verwacht.
Echter bleef het tempo redelijk hoog liggen en was alertheid van de
bestuurders gewenst. Met de afwezigheid van een bestuurslid promotie
zijn veel taken ondergebracht bij andere functies. Omdat er een leven is
na het LB, zoals sommigen van jullie waarschijnlijk wel kunnen
onderschrijven, maakt iedereen al een keuze wat hij of zij na september
gaat doen. We zijn enthousiast over het lijstje van potentiële opvolgers en
kijken uit naar een bruisend verkiezingsblok.
Voor ons ligt een periode van groei en het doorgeven van de vereniging.
De volgende generatie heeft zich gemeld en nu moeten wij deze nieuwe
gezichten een plek geven binnen onze mooie club. Voor een sterk
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Zomeroffensief hebben we de bijdrage van de afdelingen leden sterk
nodig. Wij kijken ernaar uit!
Met een vrijzinnige knuffel en even onbevangen ontwikkelend als altijd,
Landelijk Bestuur 2016/2017
Wouter, Thomas, Martijn, Eric, Koen, Nienke, Mitchel en Laura
Wouter van Erkel - Voorzitter
De tweede helft van de bestuursperiode waarna ik straks alweer mijn
opvolger moet klaarstomen voor het besturen van de vereniging na
september; met gemengde gevoelens. Enerzijds voelt het jaar als
compleet met veel media optredens, een sterke groei in ledenaantal en
een groot aanbod aan landelijke activiteiten. Daar ben ik vrij content mee.
Anderzijds, waar Elene mij nog voor waarschuwde, heb je na een jaar pas
echt het idee dat je op je plek bent. Je kent de fractie nu wat beter, zij
zijn vertrouwd met jouw aanwezigheid, en je hebt een vertrouwensband
opgebouwd met journalisten en collega-PJO’s. Het maakt het functioneren
van een PJO-voorzitter effectiever, maar toch is het tijd om het stokje
door te gaan geven.
Wat betreft de politieke lijn heb ik samen met het bestuur een iets
vrijzinniger geluid naar voren gebracht. Het blijft balanceren wat nu wel
en wat nu niet gepast is om te zeggen. Toen de onderhandelingen tussen
D66, GroenLinks, CDA en VVD stopgezet werden moest ik het D66-petje
weer opzetten. Ik zag het niet in ons belang om er een grote hetze er van
te maken; een geduldige achterban die met begrip afwachtend was leek
mij, zo vroeg in het proces, de gewenste lijn. Door de verkiezingen en de
nasleep daarvan is er weinig ruimte geweest om D66 te bekritiseren. We
pakten daarom wat meer de vrijzinnige thema’s op waarvoor we al de
nodige kritiek kregen. Het geduld van onze vereniging heeft een positief
effect op onze betrokkenheid bij D66.
Binnen de vereniging ben ik deze periode gaan helpen met organiseren en
het vormgeven. Zo heb ik een bijdrage geleverd aan de introdagen en het
landelijk debattoernooi. Dit past normaal prima in de agenda, alleen kan
het wat druk worden als er iets gebeurt in de media. Wat betreft de
vormgeving hebben Mitchel, Laura en ik de taken op ons genomen. Ik
denk dat jullie het wel opgevallen is dat we iedere maandag een stelling
plaatsen op Facebook. We zien dit als zeer succesvol en zullen het nog
enige tijd blijven doorzetten. Toch lijkt het mij wenselijk om eens goed
onze communicatiestrategie te gaan bepalen. Facebook laat ons ook zien
dat we nog niet alle doelgroepen weten te bereiken. Ik wil kijken of het
haalbaar is deze zomer met het nieuwe bestuur naar deze grafieken te
kijken en informatie in te winnen hoe wij ons hieraan kunnen aanpassen.
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Bestuur intern dan, waar ik natuurlijk ook verantwoordelijk voor ben,
gaan de zaken prima. Ondanks dat de werkdruk kan variëren, houdt het
bestuur het hoofd koel. Zeker nu een paar bestuursleden hun grote taken
al achter de rug hebben, zullen zij bijspringen om anderen te helpen. Ik
vind het bemoedigend dat ik daar niet veel op hoef te sturen. Reflecterend
op hoe ik eerder was als voorzitter, ben ik minder op zoek naar het
oplossen van andermans gevoelens. Ik heb geleerd om met meer geduld
een lastige situatie te benaderen en juist iemand aan te horen en geen
regen aan oplossingen te bieden. Ik heb veel geleerd gedurende dit jaar
en ik ben persoonlijk tevreden met het functioneren van het team en
daarmee ook mijzelf.
Tot slot ben ik recentelijk verhuisd naar Amsterdam om werk te zoeken
voor de periode na september. Een mooie bijkomstigheid is dat de
reisafstanden een stuk korter zijn geworden wat mijn flexibiliteit ten
goede komt. Hierdoor heb ik meer tijd in kunnen plannen voor mijn
persoonlijk leven en studie.
De komende periode ga ik me nog vol inzetten voor het zomeroffensief. Ik
heb er zin in om het 6000ste lid te vinden, maar het gaat lastig worden om
afscheid te nemen van dit leuke bestuur en deze prachtige vereniging.
Leve de republiek!
Thomas Wielders - Secretaris
Jonge Democraten,
Toen ik me kandidaat stelde, had ik niet echt grote ambities. Ik beloofde
in mijn speech dat ik me ging inzetten om grote stappen te zetten met de
website en ik beloofde om twee mini-FEO's te organiseren met alle
afdelingssecretarissen. Beide doelstellingen zijn volgens mij gehaald. De
twee etentjes met afdelingssecretarissen waren geslaagd en de
webdesigners zijn de website op het moment van schrijven aan het
bouwen. De ontwerpen zijn al klaar en ik ben heel tevreden over hun
werk. De website wordt een stuk moderner, professioneler en flexibeler.
Als het designbureau over een paar weken het eindproduct heeft geleverd,
kan het ICT-team aan de slag om de website te implementeren en
gebruiksklaar te maken. Daar gaat nog wel wat werk in zitten, maar ik
heb me laten vertellen dat het met een voorbereidingsdag en een
hackathon zou moeten lukken.
De eerste helft van mijn bestuursperiode ben ik vooral bezig geweest met
alle systemen leren en dingen voortzetten die mijn voorganger was
begonnen. Pas in de lente kreeg ik zicht op waar verbetering mogelijk
was. Ik had veel meer willen doen dan ik heb gedaan om de vereniging
beter achter te laten dat ik haar aantrof, maar toen ik wist wat ik wilde,
was ik eigenlijk te laat. Misschien zou het toch niet gek zijn als besturen 2
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jaar zouden aanblijven in plaats van 1 jaar. Hoe dat ook zij, ik heb in ieder
geval geprobeerd om een paar veranderingen in gang te zetten, in de
hoop dat mijn opvolger ze kan afmaken.
Het belangrijkste project waar ik de laatste maanden mee bezig ben
geweest, is de hervorming van het ICT-team. Op dit moment is onze
digitale infrastructuur vrij ingewikkeld en moeilijk overdraagbaar en
bovendien is de nieuwe generatie ICT'ers nog lang niet klaar om het werk
van de oude garde over te nemen. Er is nog geen besluit gevallen over
een oplossing maar ik kan wel alvast een kijkje in de keuken geven: Ik
ben met Malu en Pieter in gesprek gegaan en het lijkt erop dat we onze
mailserver gaan uitbesteden aan een externe partij. Op termijn kunnen
we wellicht meer diensten bij externe partijen onderbrengen. Welke dat
zullen zijn, weet ik nu nog niet. De secretaris kan volgend jaar ook meer
beheertaken van het ICT-team overnemen, omdat de functie van
secretaris in de huidige vorm bij lange na niet fulltime is. Bovendien gaat
het ICT-team waarschijnlijk wat inkrimpen, omdat de 10-12 man die we
nu hebben wel erg veel is voor de hoeveelheid werk die we hebben.
Tussen het moment van schrijven en het congres heb ik hierover nog een
vervolgafspraak gehad met Malu, Pieter en Esmée.
Een andere hervorming waar ik mee bezig ben geweest: toegang tot de
ledenlijsten voor afdelingssecretarissen vergemakkelijken. Ik ben met D66
in gesprek geweest, en het is mogelijk om afdelingssecretarissen toegang
te geven tot de actuele ledenlijst van hun afdeling via mijnD66. De
grenzen van de JD-afdelingen zoals die bij D66 in het systeem staan, zijn
echter al lang niet meer bijgewerkt. Overijssel heet nog Twente en Venray
hoort nog bij Arnhem-Nijmegen. Ik heb de ledenadministratie inmiddels
de actuele grenzen doorgegeven, maar die zijn helaas nog niet
geïmplementeerd (geen tijd, druk blablabla). Ik hoop dat
afdelingssecretarissen na de grote stoelendans van juni snel toegang
krijgen tot de ledenlijsten via mijnD66.
Het laatste ding waar ik mee bezig ben geweest, is het maken van een
roadmap voor het oprichten van nieuwe afdelingen, zodat een volgend
bestuur het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden. De meeste leden
merken niet meteen iets van die roadmap, maar mijn doelstelling was om
het oprichten van een afdeling duidelijker en makkelijker te maken. We
zullen zien of het zich gaat uitbetalen.
Ik ben tijdens de tweede helft van het jaar ook naar een aantal scholen
geweest, om daar een debat te leiden, het formatiespel te leiden of een
presentatie te geven. Een heel leuke ervaring. Het zou goed zijn als de JD
dat vaker doet, maar dat valt natuurlijk in Mitchel’s portefeuille.
Concluderend: Het bestuursjaar is nog niet voorbij, maar tot nu toe kijk ik
tevreden en voldaan terug, ook al blijft de gedachte van 'had ik niet meer
kunnen doen?' altijd een beetje in mijn hoofd spoken.
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Martijn Kösters - Penningmeester
Goed, 2017, de 2e helft, het lastige 2e album, de bittere afdronk, het
ploeteren en boven komen drijven, de schouders eronder, het uur van de
waarheid, de afrekening.
De sequel van dit bestuursjaar was een zwaardere. Direct na het
wintercongres stortten we ons in het campagnegeweld. Vanaf de kick-off
met de afdelingen (25 feb.), of eigenlijk daarvoor al, konden we nergens
anders meer aan denken. De lat werd hoog gelegd en dat betekende dat
het een zware campagne werd. Samen met bestuursgenoot, nee
bestuurdersgenoot, Koen en meerdere andere LB’ers hebben alle
afdelingen de campagnemobiel minstens 1x zien langskomen. Dat was
mooi voor jullie, maar vanuit mijn perifeer perspectief was het een
slopend schema: opstaan-ontbijt-rijden-flyeren-rijden-flyeren-naar huiseten-naar bed en repeat. Volgens mij heb ik hier een tic voor zwarte Seat
Alhambra’s aan over gehouden.
Uiteindelijk resultaat is dat minstens 1 kamerzetel aan de JD toe te
schrijven is, dank voor jullie inzet allemaal, maar man wat was ik kapot.
De weken na de campagne was ik dan ook niet bij de les. Moe, geen focus
en vooral even geen trek in JD. De malle molen der JD draaide gewoon
door, hopelijk hebben jullie er niet te veel van gemerkt. Eindresultaat was
wel dat het ondertussen al april was eer ik de grotere zaken in mijn
portefeuille weer kon oppakken (o.a. de organimo’s).
Want huiswerk lag er nog wel, voor een deel van mijn
bestuursverantwoording kan ik je bijna rechtstreeks doorverwijzen naar
het kopje organimo’s. Vermogensbeheer mocht dan wel afgerond zijn op
het congres, de implementatie wachtte nog. Sommige organimo’s (grotere
reserve, het vierendelen van leden die schade maken op activiteiten, het
doorberekenen van begroting na verkiezingen,) werden zo ingevoerd; ze
zijn immers onderdeel van het beleid geworden. Andere, zoals
verzekeringen, een bankrekening voor een deel van de reserve en het
oprichten van de stichting vereisten meer werk. De één was
bureaucratisch (hoi ASN Bank), de ander vereist overleg met dikke
sigaren (Stichtingscommissie de Bolknaak). Toelichting nogmaals onder
de organimo’s zelf.
Eén organimo heb ik bewust niet tot uitvoering gebracht: het vastleggen
van het combilidmaatschap in een contract met D66. De discussie over
hogere contributie wordt binnen D66 al nadrukkelijk gevoerd, op hun
congres in oktober is besloten de €66 los te laten en voortaan jaarlijks te
gaan indexeren met +1,1%. Lijkt niet veel, maar over 5 jaar passeert
men de €70 en over 10 jaar betaalt men dan minstens €73,63. Wat hier
nog los van staat is de contributie naar (inkomens-)draagkracht, waar
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men nog meer betaalt.
Tot dusver is de JD nog buiten schot gebleven, ze worden ook in hetzelfde
contributievoorstel nadrukkelijk genoemd als uitzondering op de regel.
Maar met deze stap door D66 in het achterhoofd is het niet meer dan
vanzelfsprekend om aan te nemen dat men gewillig is om ook de ca. 5500
combileden een verhoging aan te smeren. Gezien werving bij ons altijd
nog een hoge prioriteit heeft, en andere PJO’s hier een voorsprong hebben
met legio aan 5 euro-lidmaatschappen, lijkt een discussie over het
combilidmaatschap, met een verhoging die daarop kan volgen, niet
wenselijk. Ook de discussie over het cadeaulidmaatschap, die door D66
nogal bot gevoerd werd, geeft me niet veel vertrouwen om dit overleg aan
te gaan.
Met extra kosten aan het eind van het jaar (denk Euro-Arab seminar,
eindafrekening D66 Administratie) is het resultaat van de JD gelijk met de
begroting gebleven. Dit mede door meevallers als de DEMO waar geen 3e
editie van verscheen en de ICT-kosten die lager uitvielen door het
vooruitschuiven van de nieuwe website. Onder aan de streep staat er een
tekort van bijna 20000 euro, 900 euro meer dan de begroting voorspelde.
Wat rest er dan nog voor mij in de komende twee maandjes? Het
zomeroffensief bijvoorbeeld. Bestellingen door en voor de afdelingen zijn
gedaan, en de DHL-man staat semi-dagelijks aan de deur met nog een
doos goodies. Los van de belachelijke zooi die ik heb aangericht op de
promozolder, is het heel leuk om te doen, en met goed weer wordt dit
zomeroffensief weer een groot succes: op naar lid #6666!
Verder hoop ik, in de relatieve luwte van een JD-zomer, de laatste
langetermijndingen zoals brandverzekering, wat klein detailwerk aan het
pand en de stichting op poten te kunnen zetten. Met wat meer rust in de
mailboxen moet dat goedkomen. Daarnaast is er natuurlijk de overdracht,
die zoals gebruikelijk voor penningmeesters pas later op gang komt. Ik
kijk uit naar mijn opvolger en hoe deze volgende penningmeester het gaat
doen.
Eric Stok - Bestuurslid Politiek
Het zwaartepunt, zeker vanaf het wintercongres, lag dit jaar bij de
verkiezingen op vijftien maart. D66 boekte hierbij een mooi resultaat waar
ook de JD van profiteert en is vervolgens aangeschoven bij de
formatieonderhandelingen. Tegelijkertijd zijn de verkiezingen als een waas
aan mij voorbij gegaan. De drukte in mijn studie liet het vaak niet toe om
snel te schakelen waardoor mijn inhoudelijke en organisatorische bijdrage
aan de campagne zeer beperkt is gebleven. Het bewaken van het Politiek
Programma en de inhoudelijke ondersteuning van de voorzitter en de rest
van het bestuur is daarmee niet tot nauwelijks geslaagd. Ik gaf bij mijn
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verkiezing aan vooral een intern bestuurslid Politiek te zullen zijn en de
publieke uitingen liever aan anderen te laten. Toch ben ik ook in mijn
interne werk tekortgeschoten.
PKO
Samen met een deel van PKO heb ik de afgelopen periode gekeken naar
mogelijkheden voor betere werkvormen. Na de publicatie van deze
verantwoording zal er nog een vergadering zijn waar dit uitgebreid aan
bod zal komen. Het aankomende bestuurslid Politiek & Internationaal zal,
in een fulltimefunctie, ook meer tijd hebben om met het PKO aan de slag
te gaan. De opkomst bij vergaderingen en de resultaten die uit die
vergaderingen komen zijn op dit moment niet zoals deze van een politieke
jongerenorganisatie zoals de JD verwacht mag worden. Het PKO bestond
dit bestuursjaar uit een grotendeels nieuwe groep waarvan een aantal
portefeuillehouders sterk op de inhoud zat en ook in het aansturen van de
werkgroep prima presteerden, maar in hun kennis van de vereniging toch
enigszins tekort schoten. Die tekortkomingen mag ik mijzelf aanrekenen.
In de aansturing en begeleiding van portefeuillehouders heb ik dan ook
zeker steken laten vallen.
PI-dagen
Er zijn dit jaar drie PI-dagen georganiseerd. Op 21 januari vond de eerste
plaats in Utrecht met als thema Taalpolitiek en Politieke Taal. De tweede
was op 4 maart in Zwolle en had als thema Jongerenparticipatie. De
laatste PI-dag vond plaats in Breda en had als thema Duurzaamheid:
Nederland in 2030. Alle drie de PI-dagen waren inhoudelijk een succes. De
uitgenodigde sprekers waren enthousiast, divers binnen het thema en van
hoog niveau en uit de evaluatie kwam op dat gebied dan ook een zeer
ruime voldoende.
De derde PI-dag is, in samenwerking met de portefeuillehouder
Duurzaamheid, op haar eigen verzoek georganiseerd door het bestuurslid
Organisatie.
De andere twee PI-dagen werden onder mijn verantwoordelijkheid
georganiseerd en voor beide dagen geldt dat de opkomst behoorlijk
tegenviel. Of we wellicht de verkeerde thema’s hebben gekozen kan ik uit
de evaluatie niet opmaken omdat deze alleen wordt ingevuld door
deelnemers. Wel heb ik geprobeerd om de dagen te spreiden over
Nederland en deze zo bereikbaar te houden voor alle leden. Daarnaast is
de lage opkomst waarschijnlijk te wijten aan mijn eigen gebrekkige inzet
in de promotie van deze dagen. Bij de organisatie van een PI-weekend
was dit waarschijnlijk niet anders geweest.
Congresinhoud
Wederom komt deze verantwoording voordat alle politieke inhoud voor
het congres binnen is. Wel kan ik verklappen dat we op het zomercongres
slechts één resolutie gaan behandelen. Dit komt niet door een gebrek aan
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interesse, maar is simpelweg een kwestie van tijd. Vanuit verschillende
werkgroepen is er de ambitie uitgesproken om op het zomercongres te
komen met een resolutie, maar veelal bleek tijd, de wens om op het
zomercongres eerst de meningen te peilen, of de wens om uitgebreid
samen te werken met andere portefeuilles op deze korte termijn een
struikelblok te zijn. Voor het wintercongres in 2018 is er dus ruim
voldoende animo om met een resolutie te komen. Wie er dan prioriteit
krijgt en het bijbehorende lobbywerk is aan het te verkiezen bestuurslid
Politiek & Internationaal.
Op het gebied van moties heb ik geprobeerd de afdelingen meer te laten
samenwerken en zo clusters van moties met bijna dezelfde strekking op
dit congres te voorkomen. Tijdens het FEO op het kaderweekend begin
april is hier wederom over gesproken en hebben de afdelingen toegezegd
hier meer aan te zullen werken.
Koen Sijtsema - Bestuurslid Pers
Jonge Democraten,
Ik moet zeggen dat het jaar voorbij gevlogen is sinds ik een jaar geleden
ben verkozen. Net nu ik het idee heb de taak echt in mijn vingers te
krijgen en kon bouwen aan een relevant netwerk, moet ik constateren dat
de tijd alweer bijna op is. Ik heb buitengewoon veel geleerd het afgelopen
jaar en ben ook zeker niet ontevreden over het aantal malen dat we in de
krant hebben gestaan. Ook heb ik, ondanks de gigantische hoeveelheid
werk die dit uiteindelijk was, genoten van mijn rol als campagneleider.
Output
Met de hoeveelheid output van afgelopen jaar ben ik content, al moet ik
wel zeggen dat de periode vanaf december tot maart af en toe wat saai
was vanuit de pers-rol. Wegens de verkiezingen hadden we immers niet
de sterke behoefte om rond die periode controversiële punten naar buiten
te brengen. Waar we D66 met alle liefde kritisch benaderen kan het echter
niet de bedoeling zijn dat onze uitingen D66 zetels gaat kosten. De partij
heeft echter ook geen gekke dingen gedaan of het vrijzinnige
gedachtegoed benadeeld. In de periode na de verkiezingen hebben we
echter regelmatig de krant en de radio gehaald. Meestal met interviews en
reacties, maar ook nog met een opiniestuk over jongensbesnijdenis, wat
nogal wat stof heeft doen opwaaien. Voor specifieke output verwijs ik naar
het mediaoverzicht in het congresboek.
Campagne
Over de verkiezingen ben ik gematigd tevreden. We hebben goede
campagnes neergezet in verschillende steden, maar organisatorisch liep
het niet altijd even soepel. Dat had vooral te maken met het feit dat de
taken niet voor iedereen duidelijk waren en er geen handboek klaar lag
voor verkiezingen. Ik heb het initiatief genomen om dit handboek voor
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toekomstige verkiezingen te schrijven voor het landelijk bestuur en voor
de afdelingsbesturen. Vanwege de snelle doorstroom is het belangrijk
kennis te behouden in documenten.
Rol op de achtergrond
Als persvoorlichter bekleed je ook een spindoctor-achtige rol. Met Wouter
heb ik wanneer nodig belangrijke debatten vooraf doorgenomen en
doorgesproken. Ook heb ik afdelingsbestuurders geholpen in aanloop naar
interviews. Op trainingsgebied heb ik geprobeerd mijn steentje bij te
dragen. Zo heb ik het idee opgepakt om met Wouter een
woordvoerderschapstraining te ontwikkelen. Dit om leden extra houvast
te geven bij (lokale) radio- en tv-optredens.
De komende periode
De komende periode wil ik doorgaan met het schrijven van stukken, in elk
geval tot mijn mandaat voorbij is. Zo kan ik mijn opvolger uitgebreider
inwerken. Ook blijf ik de komende periode werken aan documenten op het
gebied van media en campagne zodat de kennis die ik het afgelopen jaar
heb opgedaan voor de vereniging niet verloren gaat.
Leve de republiek!
Nienke Vennik - Bestuurslid Organisatie
Lieve Jonge Democraten,
Terugkijkend op een fantastisch Wintercongres in Venlo en vooruitkijkend
op het Zomercongres in Rotterdam schrijf ik deze
bestuursverantwoording. Het zit er alweer bijna op, maar ook in de zomer
zal ik niet stilzitten. Er komt een verenigingsweekend aan, een
zomeroffensief en natuurlijk ook het Septembercongres. Verder ben ik
bezig met het regelen van een locatie voor het Introweekend, dat ook dit
jaar weer plaats zal vinden in november.
De tweede helft van dit bestuursjaar is voor mij zwaarder geweest dan de
eerste helft. Naast mijn eigen taken heb ik met plezier andere
bestuursleden ondersteund, bijvoorbeeld met de campagne, wat voor
iedereen een behoorlijk zware, maar ook leerzame en leuke periode is
geweest. De combinatie van honderd procent inzet voor een bestuur en
daarnaast het schrijven van een scriptie, is niet makkelijk. Toch denk ik
dat dit me redelijk is gelukt, mede dankzij de hulp en ondersteuning van
mijn bestuursgenoten!
Toen ik mij kandidaat stelde voor de functie van Bestuurslid Organisatie
deed ik een aantal beloftes. Een daarvan was een betere kennisoverdracht
voor teams. Ik heb hiervoor een aantal documenten op de Wolk gezet:
een voorbeeldbegroting, voorbeelden van draaiboeken, een conceptplanning voor de congrespromotie en evaluaties van voorgaande teams.
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Nieuwe teams kunnen hier gebruik van maken als ze daar behoefte aan
hebben. Ook hebben beide congresteams een kick-off training gehad om
goed van start te kunnen gaan.
Het bezoeken van en contact houden met afdelingen heb ik altijd
belangrijk gevonden. Ik heb zelf veel afdelingen bezocht en heb er zorg
voor gedragen dat bij afdelingsvergaderingen altijd wel een landelijk
bestuurslid aanwezig was. Het daten met de afdelingen hebben we
gecombineerd met Kokkerellen met de Haagse Rebellen, waarmee we als
Landelijk Bestuur het land in zijn gegaan. We zijn in Den Haag, Enschede
en Eindhoven geweest en hebben alle afdelingsbesturen hiervoor
uitgenodigd. Het waren gezellige avonden waarbij we inhoudelijke zaken
hebben besproken onder het genot van een hapje en een drankje.
Mijn derde belofte was het organiseren van landelijke symposia in
samenwerking met het bestuurslid Politiek en werkgroepen. Ik heb de
laatste Politiek-Inhoudelijke dag in Breda mogen organiseren met als
thema Duurzaamheid: Nederland in 2030. Hiervoor heb ik hulp gekregen
van zowel de werkgroep Duurzaamheid als de werkgroep Ruimte en
Mobiliteit. Wat mij betreft was deze dag een succes. Er waren twaalf
sprekers en zo’n veertig aanwezigen, die het volgens mij en volgens de
evaluatie allemaal naar hun zin hebben gehad. Naar aanleiding van deze
laatste evaluatie is het moeilijk te zeggen of politiek inhoudelijke dagen of
weekenden succesvoller zijn. Ook een combinatie van een weekend en
dagen zou wat mij betreft een optie zijn. Ik zal dit bij de overdracht met
mijn opvolger nog uitgebreid bespreken.
Ik heb erg veel zin in de laatste paar maanden van dit bestuursjaar. Eind
juni is mijn scriptie ingeleverd en daarna heb ik alle tijd om de laatste
zaken af te ronden. Zo zal ik een protocol voor ongevallen gaan opstellen,
komt er natuurlijk een overdracht aan en ik zal afdelingen gaan
ondersteunen bij het Zomeroffensief!
Mitchel Eijkemans - Bestuurslid Scholing & Vorming
Jonge Democraten,
Toen ik mij een jaar geleden kandideerde als bestuurslid Scholing &
Vorming maakte ik vier duidelijke beloftes: het aanbieden van trainingen
in masterclassvorm, het organiseren van een Academiedag als hoogtepunt
van Scholing & Vorming binnen de JD, het ontwikkelen van een noodkit
voor de lastminute organisatie van activiteiten en de JD zichtbaar op
scholen door het ontwikkelen van een scholenpakket.
Zo bezien kan ik tevreden terugkijken op het afgelopen jaar, en dat doe ik
dan ook zeker. Al mijn beloftes heb ik ingelost. Scholing & Vorming binnen
onze vereniging doet het goed en staat regelmatig in het middelpunt van
de belangstelling. Bij de JD gaan politieke inhoud, gezelligheid en
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persoonlijke ontwikkeling hand in hand. Deze combinatie trekt nieuwe
leden aan en activeert bestaande leden.
Persoonlijke ontwikkeling staat centraal, ook voor mijzelf. Ik heb
ontzettend veel geleerd van het Landelijk Bestuurslidmaatschap. Zo
doorzie ik nu meer dan voorheen de verschillende belangen en prioriteiten
die spelen in een vereniging als de JD, en de handelswijze die hierbij voor
een bestuurslid passend is. We hebben afgelopen jaar hele mooie
activiteiten en trainingen neergezet, een strakke campagne gevoerd en
honderden nieuwe leden verwelkomd en geactiveerd. Er zijn tientallen
gastlessen gegeven, de samenwerking met D66 is geïntensiveerd en de
maatschappelijke relevantie van de Jonge Democraten keer op keer
aangetoond.
Binnen ons bestuur zijn we er voor elkaar geweest. Zij zijn voor
sparringpartners geweest, een luisterend oor wanneer nodig, ze
me uit, gaven me welgemeende feedback en waarschuwden me
weer eens vergat om adem te halen of aandacht aan mijn leven
JD te besteden. Niets dan lof voor deze cuties!

mij
daagden
als ik
buiten de

Aan de hand van de in het beleidsplan genoemde doelen wil ik de rest van
mijn bestuursverantwoording vormgeven.
- Haagse Bluf als huiskamer: elke vrijdag was het LB aanwezig op de
Haagse Bluf en regelmatig kwamen leden langs voor een kop koffie of
goed gesprek. Ook zijn er een aantal Kokkerellen-avonden
georganiseerd voor leden, waarbij de Haagse Bluf voor iedereen
toegankelijk was.
- Meer anders is meer beter: dit blijft een punt van aandacht. Steeds
vaker zien we echter jongere leden met interesse voor de JD. Ook zijn
er gastlessen gegeven op middelbare scholen en MBO’s. Hiervoor is in
samenwerking met andere PJO’s een scholenpakket ontwikkeld.
- Leren door te doen: door het aanbieden van coaching helpen we
(actieve) leden om zich te ontwikkelen en te reflecteren op gemaakte
keuzes. Ook hebben we bij de organisatie van landelijke activiteiten,
zoals het debattoernooi, nieuwe leden actief betrokken.
- Een divers trainingsaanbod: de masterclasses zijn geïmplementeerd in
het reguliere trainingsaanbod en worden met enige regelmaat door
afdelingen aangevraagd. Ik ben er trots op te zien dat afdelingen
hiermee de waarde van Scholing & Vorming in hun reguliere
activiteiten erkennen. Daarnaast wordt trainers de mogelijkheid
geboden om vanuit hun expertise en persoonlijke interesses nieuwe
trainingen te ontwikkelen. Ook is er een Trainingen-flowchart en een
filmpje over Scholing & Vorming binnen de JD gemaakt om de
zichtbaarheid te vergroten.
- Coaching: coaching is ingevoerd sinds het Kaderweekend in april. Er
zijn enkele coachingstrajecten gestart en er wordt nog volop gewerkt
aan het verder aanvullen van diverse werkvormen die coaches kunnen
gebruiken.
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-

Autonome en competente trainers: trainers bij de Jonge Democraten
wordt een professionele train-de-trainer aangeboden. Tweemaal per
jaar wordt ook een verdiepende train-de-trainer aangeboden, waar ook
meer ervaren trainers zichzelf kunnen verdiepen in een specifiek thema
en waar trainers hun ervaringen onderling kunnen uitwisselen om het
trainingsaanbod te versterken.

Vanzelfsprekend dekken de in het beleidsplan gestelde doelen niet de
volledige lading. Zo hebben we afgelopen jaar bijvoorbeeld in goed
overleg met diverse onderdelen van de vereniging de nieuwe
functieprofielen voor het Landelijk Bestuur opgesteld. Ik kijk tevreden
terug op dit proces en de uitkomst ervan.
Ook heb ik mij ingezet voor het beter begeleiden van nieuwe vrijwilligers
en het zichtbaar bedanken van deze vrijwilligers voor hun inzet. Een
concreet voorbeeld hiervan is de Kaderbedankbarbecue die de week na
het congres plaatsvindt.
Het houdt niet op, niet vanzelf. Er staan voor de zomerperiode nog mooie
en belangrijke dingen te gebeuren: het verenigingsweekend, het
Zomeroffensief, de bestuursoverdracht en het afsluitende
Septembercongres.
Ik wil jullie bedanken voor deze fantastische kans om me een jaar lang te
mogen inzetten voor onze vereniging.
Laura Neijenhuis - Bestuurslid Internationaal
Eigenlijk is het ongelooflijk dat we alweer langzaam richting het eind van
onze termijn gaan. Enerzijds kijk ik terug op een vol jaar waarin we als LB
maar ook ikzelf veel hebben gedaan en bereikt, anderzijds zijn er ook nog
genoeg zaken die onze opvolgers te wachten staan. Ik kijk zelf langzaam
al uit naar de overdracht, waarna mijn opvolger ook zo'n tof jaar
tegemoet gaat als ik heb gehad. Voor Internationaal stelde ik aan het
begin een doel: meer leden betrekken bij JD internationaal en de ‘afstand’
die velen voelen met de rest van de vereniging verkleinen. Hierin heb ik
enkele stappen genomen, deze zal ik hieronder toelichten. Ik zie zelf al
langzaam een verandering optreden, maar er is nog een lange weg te
gaan!
Samenwerken met afdelingen
Tijdens de Kaderweekenden van oktober en april is er een apart
internationaal overleg georganiseerd. Daar waren afdelingsbesturen (ook
degenen zonder eigen Internationaal Secretaris), voorzitters van
internationale teams, en de portefeuillehouders Buitenlandse Zaken en
Europese Unie uitgenodigd. Het doel hiervan was om mensen samen te
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brengen zodat iedereen beter weet wie wie is, en op de hoogte is van wat
er allemaal internationaal speelt binnen de
teams/werkgroepen/afdelingen. Tijdens beide overleggen was helaas niet
iedereen erbij, maar ik kijk persoonlijk terug op bijzonder fijne overleggen
waarin afdelingen en teams deelnamen en meer leerden over waar
iedereen mee bezig is. Verschillende samenwerkingen zien we langzaam
ontstaan. Ik hoop dat de afdelingen, teams en werkgroepen zowel mij als
LB'er als elkaar direct wat beter weten te vinden. In ieder geval worden er
al zichtbaar meer activiteiten georganiseerd in samenwerking tussen
afdelingen en teams of werkgroepen, en dat is een goede trend!
Delegaties naar internationale congressen
Afgelopen jaar heb ik een fantastische groei gezien in de input van
delegatieleden tijdens de congressen van LYMEC en IFLRY. Al vanaf het
eerst congres, vorig jaar in Tallinn, waren we als JD-delegatie goed
voorbereid, was de taakverdeling duidelijk en konden delegatieleden hun
ding doen. Voor de congressen organiseerden we op zondagmiddag een
bijeenkomst waarin Floris Jan een training kwam geven, en we
gezamenlijk door de ingediende resoluties gingen om ons standpunt te
bepalen. Dit werkte vanuit mijn perspectief als delegatieleider uitstekend!
Afgelopen LYMEC congres in Stockholm kwam helaas onze eigen resolutie
over License to Heal niet aan bod, doordat het onderaan de prioriteitenlijst
werd geplaatst. Bijzonder teleurstellend voor iedereen die hierbij
betrokken was, en ook vooral voor het delegatielid wat er zo hard aan
gewerkt had en voor gelobbyd had. Maar: er is in ieder geval goed
voorwerk gedaan, en tijdens het komende IFLRY congres in Thessaloniki,
maar ook het najaarscongres van LYMEC, zullen we deze opnieuw
indienen. Delegatieleden kiezen er vaker voor om als terugkoppeling een
activiteit bij een afdeling te organiseren. Dat vind ik positief: het vergroot
de zichtbaarheid binnen de vereniging, maar wekt wellicht ook de
interesse bij nieuwe en oude leden om zich toch een keer aan te gaan
melden! Met de delegaties van afgelopen jaar (alle 4) zou ik graag nog
een borrel aan het einde van de zomer organiseren, waarin we samen met
mijn opvolger de afgelopen congressen kunnen evalueren en concrete
verbeterpunten mee kunnen nemen naar volgend jaar.
Internationale teams
Dit jaar heb ik me erg betrokken gevoeld bij de enthousiaste mensen die
in onze internationale teams zitten. Nadat ik ze begin dit jaar heb leren
kennen, heb ik vooral geprobeerd een ondersteunende rol aan te nemen.
Team MENA en Team West-Afrika werken beiden autonoom en zetten
mooie activiteiten en reizen neer. Bij Team MENA ben ik wat meer
betrokken geweest, mede door het EURO-ARAB Seminar en de
eindverantwoordelijkheid richting Erasmus+ (maar ook omdat het
natuurlijk heel tof is!). Team US-Elections heeft zichzelf weer opgeheven
na de verkiezing van Trump, maar er zijn wel ideeën om dit team nieuw
leven in te blazen en zich te laten richten op Noord-Amerikaanse politiek.
Dit ga ik hopelijk samen met mijn opvolger in de zomer nog oppakken.
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Team Latijns-Amerika was nog een zorgenkindje, maar is inmiddels
gegroeid tot een volwaardig, enthousiast en leuk team. Na een oproep
voor nieuwe leden en contact met eerdere leden is er een nieuw team
ontstaan met een nieuwe voorzitter en vicevoorzitter. Zij zijn inmiddels in
contact met onze zusterorganisaties lokaal, via onder andere het IFLRY
Programme Latin America. Ook staat hun eerste activiteit bij een afdeling
op de rol. Dat is dus wat mij betreft goed nieuws! Ook hoop dan ook dat
onze internationale teams deze "flow" kunnen doorzetten de komende
tijd.
Binnen het LB
Zoals ik ook bij het wintercongres al aangaf, zijn we nog altijd een sterk
en hecht team. Toen onze promo-man Edwin in februari stopte, misten we
wel duidelijk onze creatieveling en gangmaker. We hebben in ieder geval
zijn taken redelijk weten op te vangen en te verdelen, maar het team
wordt er als geheel wel anders door. Ook mis ik nog steeds ook mijn eigen
LB af en toe wel, doordat ik ze helaas minder zie met alle snoepreisjes.
Gelukkig kan ik met projecten zoals het organiseren van de Brusselreis
toch ook andere LB'ers betrekken. Ik kijk uit naar onze laatste maanden
als team, met als hoogtepunt het verenigingsweekend, en ga ze allemaal
stuk voor stuk missen na september. #LBliefde.
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Mediaoverzicht
28-09-2016: Wouter spreekt op Radio 1 de voicemail van Mark Rutte in
03-10-2016: ‘’Jongeren maken vuist tegen babyboomers’’, diverse media
05-10-2016: Filmpje ‘Help ons in de strijd tegen VVD’
06-10-2016: Lancering onderwijsmanifest, diverse media
08-10-2016: ‘’Jarig D66 heeft wel veel bereikt’’, Noord-Hollands Dagblad,
interview en foto van Wouter
08-10-2016: ‘’Jong Nederland: ditmaal gaat het om ons’’, Volkskrant
08-11-2016 ‘’Erg links? Extra belasting op vlees is juist een heel liberaal
voorstel’’, Trouw
18-11-2016: Eerste factchecksessie bij Henk Krol live op Twitter
#henkcheck
19-11-2016: Filmpje #henkcheck
21-11-2016: Wouter spreekt op Radio 1 bij het programma Kwesties over
de vleestaks
06-12-2016: Lancering License to Heal met onder meer aandacht in NRC
12-12-2016: ‘’Met de hackwet hangt de overheid een touwtje uit uw
digitale brievenbus’’ opiniestukken.nl
01-01-2017 Wouter in debat bij Kwesties op NPO Radio 1 over drugsbeleid
12-01-2016: JD is op primetime TV in Israël over XTC-beleid
16-01-2017: Aftrap nationale Coffeeshoptest, diverse afdelingen, onder
meer Limburg, Leiden-Haaglanden en Overijssel halen regionale en soms
nationale TV en/of radio
23-01-2017: ‘Een derde minder HBO’ers naar WO’ Trouw. Naar aanleiding
persbericht JD
23-01-2017: ‘Democratisch stoned worden. Vanavond melden’, GeenStijl
23-01-2017 Wouter in debat met Jarin van der Zande op NPO Radio 1
25-01-2017 Coffeeshoptest op NPO Radio 2 bij Ruud de Wild, interview
met Kevin Brongers van afdeling Rotterdam
30-01-2017 Wouter op Kanaal Ziggo in bad in debat met Willem Pos van
de SGP-Jongeren
01-02-2017 Wouter in debat met Jarin van der Zande van PerspectieF
(Brandpunt Plus)
06-02-2017 Henkcheck wordt behandeld in politieke nieuwsbrief NRC
06-02-2017 Henk Krol beklaagt zich in NRC over ‘D66-jongeren’ die
50Plus Radio willen verstieren verbeteren door heavy metal aan te vragen.
Ps: we vroegen op Twitter André Hazes aan met ‘Denk je nu niet aan de
kinderen’. #henkcheck.
09-02-2017 Wouter en Vera Bergkamp overhandigen oorkonde
Coffeeshoptest (o.a. AD)
15-02-2017 Tweets Wouter vinden hun weg naar NOS.nl, n.a.v. initiatief
de Stembus voor vrije stemdag
17-02-2017 Henkcheck komt voorbij bij Politieke Junkies
20-02-2017 Ondertussen.nl, Wouter reageert samen met voorzitters
PerspectieF en Dwars op een zestal stellingen
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20-02-2017 Lancering pensioenfilmpje ‘Vind jij pensioenen saai?’ 250.000
views per 24-03
10-03-2017 ‘Politieke standpunten over je werkgelegenheid. Op wie moet
je stemmen voor meer salaris?’ cosmopolitan.nl
13-03-2017: Wouter is op de radio te horen bij Nachtkijkers over de
verkiezingen
17-03-2017: Wouter is bij Spijkers met Koppen op NPO Radio 2 over de
verkiezingen
23-03-2017: Wouter is op NPO Radio 1 te horen bij Dit is de Dag over de
verkiezingsuitslag
24-03-2017: ‘’Rutte III? De jongeren van CDA en GroenLinks moeten het
nog zien’’ Volkskrant, Koen reageert namens JD op
kabinetsonderhandelingen
29-03-2017: Recept voor vegetarische lasagne met aubergine,
smulweb.nl
21-04-2017: ‘Gespannen wachten op nieuws uit Den Haag’, Wouter geeft
commentaar op onderhandelingen in NRC
27-04-2017: Wouter in debat met Ad Wansink van het CDJA bij Dit is de
Dag over het Koningshuis
08-05-2017: Opinie ‘Vrijheid van religie houdt op bij Jongensbesnijdenis’,
NRC Next en Handelsblad
16-05-2017: ’’Vrijheid van onderwijs blijft ook in toekomst bestaan”
Wouter over bijzonder onderwijs bij het Reformatorisch Dagblad
17-05-2017: Wouter geeft commentaar op stuklopen van de formatie in
Trouw
18-05-2017: Wouter op NPO Radio 1 bij de Nieuws BV over de formatie
21-05-2017: Wouter en Koen zijn beiden los van elkaar bij Kwesties op
NPO, respectievelijk over de scheiding tussen kerk en staat en
jongensbesnijdenis
24-05-2017: ‘Jonge D66’ers hadden vertrouwen in kabinet met CU’,
Elsevier
24-05-2017: ‘We hopen dat D66 en CU het nog eens proberen’ Metro
(geen quote Wouter)
24-05-2017: ‘Jongerenafdeling D66 snapt afwijzen ChristenUnie: ‘Zou met
veel programmapunten afgelopen zijn’, Volkskrant
13-06-2017: Koen in debat over drugsbeleid bij Dit Is De Nacht op NPO
Radio1.
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Verantwoording organimo’s
ZeeuwDem
Deze motie riep ons op om Zeeuws netwerk De Babbelaer te faciliteren in
hun oprichting. Wij hebben hen vermeld op de betreffende pagina op de
website en er is een e-mailadres aangemaakt. Ook hebben we bijgedragen
aan het ontwerp van een logo. Er is door De Babbelaer nog geen
projectsubsidie aangevraagd voor verdere activiteiten of
(promotie)materialen.

Blij in het hutje op de hei #JDliefde (Introweekend)
Er is door het LB een datum geprikt waarop het Introweekend zal
plaatsvinden. Ook is er een inventarisatie van mogelijke locaties gedaan.
De bereikbaarheid is hierbij een belangrijk criterium.
Vermogen in beheer
Commissie Bolknaak, gevuld met een dosis stimmung en statutenliefde is
inmiddels opgericht. Deze gaat zich buigen over de juiste statuten voor de
stichting. Op moment van schrijven is niet duidelijk hoe ver ze gevorderd
zijn tijdens het zomercongres. In ieder geval is de stichting nog niet
opgericht, bestuursleden voor deze stichting moeten immers nog
geworven worden.
Goed voor je weerstand
Een mooie verkiezingsuitslag helpt ons zeker op de goede weg naar de
ruimere reserve, de JD zit nog eens extra ruim in z’n jasje omdat de extra
subsidiegelden omdat de bestuursvergoeding (per jaar ongeveer gelijk
aan de extra subsidie) pas vanaf september uitgekeerd gaat worden. Dit
jaar lijkt een overschot waarschijnlijk, maar uiteraard niet het doel.
Herberekenen is weten
De verkiezingsuitslag bracht (gelukkig) extra gelden met zich mee, iets
waar vooraf nog niet op gerekend was. Immers moet je de huid pas
verkopen als de beer geschoten is. Ondanks dat het extra subsidiegeld
niet voldoet aan de 10% wijziging op de begroting zoals in het organimo
vermeld is de begroting wel gewijzigd op een aantal punten. Met name de
bezuinigingen in het kader van de bestuursvergoeding, een aardig pakket
dat in februari door het congres werd goedgekeurd, zijn teruggedraaid.
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Die rating kan beter
Denk en handel duurzaam! Inmiddels is een rekening bij de ASN geopend
waar een deel van de reserve geparkeerd is. Samen met Commissie
Bolknaak wordt er gewerkt om deze bij de te vormen stichting onder te
brengen.
Iedereen en de KasCo een ANBI
Deze beleidsmaatregel is ook ingevoerd, net als zoveel andere zaken
wordt de kasco hiervan op de hoogte gesteld.
Voor alle combi’s een contract
Dit organimo heb ik bewust niet tot uitvoering gebracht: het vastleggen
van het combilidmaatschap in een contract met D66. De discussie over
hogere contributie wordt binnen D66 al nadrukkelijk gevoerd, op hun
congres in oktober is besloten de €66 los te laten en voortaan jaarlijks te
gaan indexeren met +1,1%. Lijkt niet veel, maar over 5 jaar passeert
men de €70 en over 10 jaar betaalt men dan minstens €73,63. Wat hier
nog los van staat is de contributie naar (inkomens-)draagkracht, waar
men nog meer betaalt.
Better safe than sorry
Na overleg met onze tussenpersoon is de aansprakelijkheidsverzekering
van de JD inmiddels geregeld, wat reputatieschade of schade aan derden
moet dekken. Verzekeringen rondom de Haagsche Bluf zelf worden nog
onderzocht, dit proces is lastiger gezien de verhuurder ook een vinger in
de pap heeft.
Kielhalen! Vierendelen! Brandstapel! - Euro!
De regel om leden te laten betalen voor hun kosten is toegevoegd aan het
beleid van het Landelijk Bestuur. Echter, of beter gelukkig, is er nog geen
aanleiding geweest om deze regel te handhaven.
Grassroots zijn toch juist goed?
Voor de regiocommissie Wageningen is een logo ontworpen en banner
besteld. Ook zijn zij gefaciliteerd in het bereiken van de leden in
Wageningen en omstreken.
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Financiële verantwoording
Overall plaatje financiën
Met een afwijking van 0,02348% op de begroting is het jaar 2016 secuur
en succesvol afgesloten. De meevallers aan de batenkant van bijna
€40.000 kennen een positieve oorsprong: 2016 was een jaar van
ledengroei, zodoende stegen de contributie-inkomsten met 20%. Ook de
mensen die al lid waren werden actiever, de inkomsten uit activiteiten
stegen ook fors.
Het baten- en lastenoverzicht volgens de jaarrekening ziet er als volgt uit.
Noot: de jaarrekening zoals die door D66 wordt opgesteld werkt soms met
minder of andere posten. Zo worden de afdelingen als aparte entiteit in de
jaarrekening behandeld. Het overzicht hieronder neemt de afdelingen aan
de uitgavenkant niet mee.

Begroot

Gerealiseerd

Verschil

Baten over 2016

+€285.325

+€324.942

+€39.617

Lasten over 2016 (excl. afdelingen)

-€304.791

-€344.524

-€39.733

Baten/Lasten

-€366

-€327

-€693

Totaal

-€19.100

-€19.909

-€809

Totaaloverzicht uitgaven ten opzichte van de begroting
Realisatie
2014

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil
met
begroting

Huisvesting,
Kantoor &
Administratie

€62.272

€64.822

€90.200

€96.784

-€5.584

Bestuurskosten

€19.240

€20.546

€18.250

€26.310

-€8.060

Internationaal

€27.231

€32.502

€19.000

€37.424

-€18.424

Landelijke
Bijeenkomsten

€113.183
(Lustrum)

€81.602

€93.400

€89.736

+€3.664
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Scholing en
Vorming

€20.186

€18.301

€19.000

€18.208

+€792

DEMO

€9.382

€22.581

€22.000

€10.538

+€11.462

Promotie

€18.878

€14.419

€14.000

€18.032

-€4.032

Afdelingen

€34.785

€36.973

€43.500

€43.694

-€194

Totaal Uitgaven

€306.419

€291.749

€319.350

€338.026

-€18.676

€5.000

€6.500

€6.500

Donaties Reserves

De posten worden verderop per stuk nog met meer detail uitgelegd. Maar
in dit overzicht zijn al een paar uitschieters te herkennen. Internationaal
kent het grootste tekort ten opzichte van wat er begroot was, dit is voor
het merendeel te verklaren door het organiseren van het Euro-Arab
Seminar in december, iets wat niet was inbegroot. Deze extra uitgaven
zijn overigens gedekt door een Europese subsidie, dus geen paniek.
Verder zien we de grootste meevaller bij de DEMO, waarvan er in 2016
minder uitgaven verschenen dan begroot.
Baten - Subsidies en Contributies
Realisatie
2014

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil met
begroting

Contributies

€53.249

€73.242,25

€55.000

€66.193

+€11.193

Subsidie
BZK

€169.045

€185.459,25

€185.000

€190.810

+€5.810

Verrekening
Subsidie
vorig jaar

+€11.410

+€10.728

--

-€1.274

Post wordt nooit
begroot

Bijdrage
D66

€13.350

€13.540

€8.500

€8.360

-€140

Giften +
VJD

€3.151

€125

€3.500

€3.034

-€366

42

Zomercongres der Jonge Democraten
ALV 77 te Rotterdam
Totaal

€250.204

€283.094,50

€252.000

€267.123

+€15.123

Overzicht van de baten buiten de ledenbijdragen voor activiteiten. Een
meevaller van €15.000 die grotendeels wordt verklaard door hogere
contributie-inkomsten en een iets hogere subsidie.
Baten - Opbrengsten uit de bedrijfsvoering (Deelnemersbijdragen)
Realisatie
2014

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil met
begroting

Congressen

€27.347

€14.531

€15.500

€16.442

+€942

Internationaal

€9.235

€2.090

--

€5.165

--

PI activiteiten

€6.900

€2.809

€2.250

€1.119

-€1.131

Symposia/
Excursies

€5.165

€5.934

€4.000

€0

-€4.000

Introductie

€3.862

€1.782

€1.750

€609

-€1.141

Euro-Arab
Seminar

--

€15.997

--

€14.929

--

Overige
bijeenkomsten

€1.915

€1.925,50

€3.500

€2.831

-€669

Realisatie
2014

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil met
begroting

Muntverkoop

--

€13.738

€16.000

€11.993

-€3.007

Advertenties
DEMO

€350

€0

--

--

--

Omzet
Webshop

€905

€1.482,45

€1.000

--

-€1.000

Overig

€7.336

Totaal
(deze en vorige
tabel)

€63.015

€4.731
€60.290

€44.000
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Inkomsten uit ledenbijdragen vallen hoger uit dan verwacht, ook dit is
volledig te danken aan het Euro-Arab Seminar, dat bijna €15.000 extra
aan “inkomsten” bracht. Verder valt op dat de Brusselreis tegen de
verwachting in niet doorging en de muntverkoop lager uitviel door meer
eendaagse evenementen en het ontbreken van muntverkoop op enkele
evenementen.
Voor de verdere specificatie van de kosten wordt er hierna verder
ingezoomd per hoofdstuk op de begroting. Hier zijn ook de kosten per
begrotingspost te vinden. De tabellen vermelden een heel korte
toelichting, meer toelichting onder iedere tabel.
Deelhoofdstukken begroting
1. Huisvesting-, kantoor- en administratiekosten (Alles Haagsche Bluf,
Administratie D66, ICT, Bank en Verzekering)
2. Bestuurskosten (Reiskosten Landelijk en Kader, Bestuurstelefoon,)
3. Internationaal (Reizen, Alles LYMEC/IFLRY, Euro-Arab Seminar,)
4. Landelijke Bijeenkomsten (Activiteiten/Weekenden van
Debattoernooi tot Congressen)
5. Scholing en Vorming (Kaderweekenden, Trainers, Training Landelijk
Bestuur)
6. DEMO
7. Promotie (Materialen, Acties, Campagnes,)
8. Afdelingen (Afdracht, Projectsubsidies, Bestuursweekenden)

1. Huisvesting-, kantoor- en administratiekosten
Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil met
begroting

Toelichting

Huisvesting

€23.000

€27.200

€35.058

-€6.858

Huur,
schoonmaak,
afval &
elektra

Administratieen
Personeelskost
en

€20.103

€23.000

€24.100

-€1.100

Ingaan nieuw
servicecontra
ct D66

Portokosten

€823

€1.750

€1.927

-€177

Kerstkaarten
en aanschaf
postzegels
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Abonnementen
en
Documentatie

€3.236

--

€2.791

--

Doorlopen
abonnement
op
perssysteem

Accountantsko
sten

€8.776

€6.000

€9.075

-€3.075

Meer
verrichte
werkzaamhed
en

Bankkosten

€1.592

€1.750

€1.719

+€31

ICT

€5.978

€13.000

€5.616

+€7.384

Verzekering

€576

--

€596

--

Overige
Kantoorkosten

€736

€17.500

€15.902

+€1.598

Totaal

€64.820

€90.200

€96.784

-€6.584

Doorschuiven
nieuwe
website/
andere
kantoorinricht
ing

Inrichting van
het nieuwe
pand binnen
budget

Opvallende posten in dit deelhoofdstuk zijn de huisvesting, ICT en de
accountant. Huisvesting zou altijd lastig in te schatten zijn geweest in het
eerste jaar, weliswaar was de huurprijs bekend (€1771,90 p.m.) maar de
rest van de kosten werden grof ingeschat. Ook werd de inventaris van het
pand (stoelen, tafels, servies en bureaus overgenomen) a €5.600. Overig
tekort kan verklaard worden door het vooruitbetalen van de schoonmaker
per halfjaar (september t/m februari), hierdoor zijn er kosten in 2016
vooruitbetaald ten opzichte van de werkelijke kosten voor schoonmaak in
2016.
De lagere kosten voor ICT zijn te verklaren door het vooruitschuiven van
de nieuwe website naar 2017 en het anders inrichten van het kantoor. In
plaats van PC’s aan te schaffen zijn er 6 flexplekken
(scherm+toetsenbord+muis) gecreëerd. Dit scheelt toch al gauw zes keer
€700. De accountant had het drukker gedurende 2016 met twee
tussentijdse controles en een jaarcontrole. Een overstap naar een ander
kantoor door D66 zit al langer in de pijplijn, maar dit gebeurt niet voor
2018.
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2. Bestuurskosten
Bestuurskosten

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil met
begroting

Toelichting

Reiskosten LB

€10.838

€8.000

€14.098

-€6.098

Te laag
begroot: 8x
NS
abonnemen
t a €99
brengt al
9.500 aan
kosten

Reiskosten
afdelingen &
kader

€6.371

€6.000

€8.216

-€2.216

Breder
kader, meer
aanspraak
op
reiskosten

Bestuurstelefoon

€2.050

€3.000

€2.689

+€311

Huur
vergaderruimte
LB

€161,96

€250

€332

-€82

Bedankjes
LB,D66, etc.

€1.125

€1.000

€973

+€27

Totaal

€20.546

€18.250

€26.308

-€8.060

Voornaamste opvallende post hier zijn de reiskosten van zowel LB als het
kader. Realistisch gezien waren de kosten voor het LB te laag inbegroot.
Puur op Dalvrij reiskosten zouden 8 LB’ers (en een compleet vrijreizende
student) al op (8x99x12)= €9504 aan reiskosten komen. Het overige
overschot komt vooral uit het nieuwe bestuur uit de periferie. Onder
andere de Voorzitter moest in de spits reizen om de D66fractievergadering bij te wonen (wekelijks €26,30) en ons bestuurslid
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Internationaal die LBV’s direct na haar werk bijwoonde en derhalve met
de auto reisde. Ook voor mij als Penningmeester was het niet altijd
mogelijk om alle activiteiten of afdelingen met het OV te bezoeken, in die
gevallen nam ik de auto.
Reiskosten voor het kader stegen ook. Ik heb gemerkt dat er meer
verzoeken kwamen van afdelingsbestuurders voor hun vergoeding, omdat
zij anders hun JD-hobby niet meer konden bekostigen.
3. Internationaal
Internationaal

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil met
begroting

Lidmaatschap
LYMEC &
IFLRY

€2.994

€3.000

€3.043

-€43

Congressen
LYMEC &
IFLRY

€4.593

€4.500

€2.465

+€2.035

Minder animo
voor
delegaties
congressen

Excursie
Europarlement

€4.453

€4.000

--

+€4.000

Niet
georganiseer
d

Projecten
Internationaal

€3.391

€7.500

€15.351

-€7.851

Veel
reiskosten
(Studiereis
Israël, reis
naar
Libanon),
druk jaartje

Euro-Arab
Seminar

€17.070

--

€16.565

-€16.565

Gedekt door
Europese
subsidie

Totaal

€32.502

€19.000

€37.424

-€18.424
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Internationaal krijgt een korte toelichting: Euro-Arab Seminar werd tegen
de verwachting in WEL georganiseerd, de Brusselreis daarentegen NIET.
Voor de congressen waren de delegaties vaak kleiner, wat een meevaller
in kosten opleverde. Waar internationaal zeker de JD-ers van de bank
kreeg was bij de internationale projecten, met de verschillende
studiereizen werd er meer uitgegeven dan begroot.
4. Landelijke Bijeenkomsten
Landelijke
Bijeenkomsten

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil
met
begroting

Toelichting

Wintercongres

€23.746

€24.000

€30.737

-€6.737

Overnachtingskosten
waren met €15.000
aardig hoog

Zomercongres

€23.351

€26.000

€24.993

+€1.007

Septembercongres

€5.299

€5.000

€4.918

+€82

Introductie
nieuwe leden

€8.589

€6.750

€5.107

+€1.643

PI-weekend

€5.023

€6.000

€7.105

-€1.105

Verenigingsweekend

--

--

€1.863

-€1.863

Niet begroot wel
gerealiseerd

Drankomzet

€10.791

€15.000

€9.336

+€5.664

Minder muntverkoop
op activiteiten,
Minder weekenden
na de zomer =
minder
drankverkoop vanuit
JD

Overige
landelijke
Bijeenkomsten

€1.258

€10.650

€5.677

+€4.973

Haagsche Bluf
scheelt in locatiehuur
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Totaal

€81.602

€93.400

€89.736

+€3.664

Onder aan de streep pakken de landelijke bijeenkomsten goed en
nauwkeurig uit. Enkele uitschieters zijn te vinden in het wintercongres,
waar vooral de overnachtingskosten zwaar op de begroting leunden. Het
verenigingsweekend was vooraf niet begroot. Verder vielen de
drankinkopen lager uit dan verwacht, niet altijd werd er gebruik gemaakt
van de JD-muntjes bij activiteiten en betaalden leden zelf, waardoor dit
niet in de begroting werd opgenomen. Ook zie ik als ik in de boekhouding
kijk een verschil van bijna €4.000 als ik Wintercongres 2015 vergelijk met
Wintercongres 2016, wat een deel van de teruggang verklaard.
5. Scholing en Vorming + 6. DEMO
Scholing en
Vorming

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil met
begroting

Toelichting

Kaderbijeenkomsten

€13.539

€14.000

€11.324

+€2.676

Kaderweekend
in voorjaar viel
goedkoper uit

Bestuurstrainingen
Landelijk

€3.175

€4.000

€5.387

-€1.387

Vast contract
met
bestuurstrainer
Peter Fijbes
(incl
reiskosten)

Trainingsbijeenkomsten

€1.587

€1.000

€1.497

-€497

Totaal

€18.301

€19.000

€18.208

+€792

DEMO

€22.581

€22.000

€10.538

+€11.462
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Toelichting: Een goedkoop kaderweekend in het voorjaar zorgt voor een
positief resultaat op die post. Verder valt de DEMO op, die 2x verscheen in
2016, in tegenstelling tot andere jaren.
7. Promotie
Promotie

Realisati
e 2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil met
begroting

Toelichting

Promotiemateriaal

€9.650

€10.000

€9.884

+€116

Regulier
promomateriaal+
zomeroffensief

Acties

€2.458

--

€971

-€971

Annexatie Krim

Campagne
verkiezingen

€1.273

--

€1.989

-€1.989

Referendumcampag
ne

Overige
kosten
promotie

--

€4.000

€5.188

-€1.188

Invoering nieuwe
huisstijl, materiaal
eerder vervangen

Totaal

€14.419

€14.000

€18.032

-€4.032

Promotie bleef goed in de buurt van de begroting, ondanks de invoering
van de nieuwe huisstijl, die voor een deel gecombineerd kon worden met
het zomeroffensief.
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8. Afdelingen
Afdelingen

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil
met
begroting

Standaardafdracht
Afdelingen

€28.303

€30.000

€29.680

+€320

Projectsubsidies

€8.670

€13.500

€14.014

-€514

Totaal

€36.973

€43.500

€43.694

-€194

Realisatie conform de begroting. Prima.
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Beantwoording schriftelijke
bestuursvragen
Schriftelijke vragen Remco Vonk [JD Amsterdam]
"Tijdens het introweekend in november was een sessie waarbij de nieuwe en minder
nieuwe leden gingen brainstormen over ludieke acties die tijdens de campagne voor de
Tweede Kamerverkiezingen konden worden ingezet. Daarbij werd een winnaar
uitgekozen met de belofte dat dit idee ook daadwerkelijk uitgevoerd zou worden. Helaas
is het fantastische idee dat toen is aangewezen als beste idee niet tot uitvoer gebracht.
Waarom is er vanuit het landelijke bestuur na schriftelijke en mondelinge herinneringen
geen actie ondernomen om de ludieke actie daadwerkelijk uit te voeren, zoals was
beloofd?"
Er is inderdaad toegezegd dat de actie (door Den Haag fietsen met een bakfiets met een
windmolen) uitgevoerd zou worden. Uiteindelijk is er na overleg besloten de actie anders
in te steken omdat we op praktische problemen zijn gestuit. Daarom zijn er kleine
windmolentjes besteld met het idee om die uit te delen. Onder meer in Amsterdam. Naar
ons idee was dit erg succesvol. Dit is bij ons weten ook meerdere malen
gecommuniceerd.
Aan Martijn Kösters - Penningmeester
"Dit jaar stond onder andere in teken van de campagne voor de Tweede
Kamerverkiezingen waar de nodige financiën mee gemoeid gaan. Voor niet elke afdeling
was het bij het opstellen van de begrotingen voor 2017 duidelijk dat hiervoor uit de
algemene middelen (algemene afdracht) een bedrag moest worden gereserveerd.
Daarom moesten andere financiële potjes worden aangesneden, wat zwaar kan drukken
op de begroting.
Voor 2018 moet de begroting nog worden opgesteld, zowel landelijk als in de afdelingen.
Hoe zie je de verdeling van lasten tussen landelijk bestuur (d.m.v. projectsubsidies) en
de afdelingen (uit algemene afdracht) voor de campagne van de
gemeenteraadsverkiezingen in 2018 voor je? Hoe ga je ervoor zorg dragen dat met de
gemeenteraadsverkiezingen en de daarbij horende campagne in 2018 niet opnieuw
onduidelijkheid ontstaat over financiering en verdeling van lasten?"
Het inschatten van de kosten voor de TK campagne was een lastige, zowel vanwege de
grootte als het verloop lieten deze zich niet voorspellen. Aanvankelijk leek de
verkiezingsreserve ruim voldoende, daarom dat we de aanvraag voor promomateriaal
(om de aandacht mee te trekken) ook gewoon vrij hebben gelaten aan afdelingen. Niets
was te gek eigenlijk. Daarnaast was er nog wat ruimte voor campagneprosu’s (ca 200250 euro per afdeling) die voor bijna alle afdelingen toereikend was. Voor grote
landelijke acties, rondom de actuele verkiezingsthema’s hebben we ook ruimte
gehouden. Omdat de campagne wel doorrommelde maar nergens ontbrandde hebben we
nergens kunnen inhaken zoals we dat eerder met het pensioenfilmpje deden.
De verdeling van kosten had vooraf duidelijker gecommuniceerd kunnen worden, maar
het organiseren van een landelijke campagne is een leerproces. Dingen zijn dus meer adhoc geregeld en uiteindelijk op z’n pootjes terecht gekomen, dus dat is prima. Volgende
stap is het beter voorbereiden van de volgende landelijke verkiezingscampagne door
middel van een campagnehandboek.
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Aan Martijn Kösters - Penningmeester
"Tijdens je verkiezingsspeech op het zomercongres in Alkmaar en in het beleidsplan
2016-2017 beloof je een volledige digitalisering van declaraties. Hoe staat het met deze
digitaliseringsplannen op dit moment?"
Aan dit idee heb ik tijd geschonken, en samen met het ICT-team besproken hoe dit op te
zetten. Gaandeweg bleek dat het creëren van een veilige online omgeving om declaraties
in te dienen (bijv. een webformulier) het eigenlijk alleen maar gecompliceerder maakte.
Met een login en een captcha/ik ben geen robot-knop om spam aan mijn eind te
voorkomen, leg je de drempel voor declaraties eigenlijk veel hoger dan nu. Anderzijds,
als je dit niet doet zet je de deur wagenwijd open voor spam, wat het voor de verwerking
niet makkelijker maakt. Ook moet je je bewust zijn dat je omgaat met onder andere
bankgegevens, dus het webadres moet ook nog eens goed beveiligd zijn.
Tsja, dan kun je net zo goed blijven mailen naar declaraties@jd.nl.
Aan Wouter van Erkel - Voorzitter / Thomas Wielders - Secretaris
"Er is een nieuwe huisstijl vastgesteld. Volgens het beleidsplan heeft het bestuur zich
voorgenomen streng toe te zien op het gebruik van deze nieuwe huisstijl. Kun je
toelichten waarom de website jongedemocraten.nl nog steeds de oude huisstijl weergeeft
en wat je eraan gaat doen om dit zo spoedig mogelijk op te lossen?"
Dat is omdat de nieuwe website nog niet af is. De website werd door een extern bureau
ontworpen. We hebben het eindproduct van de webdesigner twee weken geleden
ontvangen. Het ICT-team moet de nieuwe website nog implementeren. Ik probeer
hiervoor in de zomer een hackathon te plannen, waar ook mijn opvolger bij aanwezig is.
Aan Thomas Wielders - Secretaris
"Het bestuur heeft zich toegelegd op meer contact met de afdelingen. Alle bestuursleden
zouden daarom bij alle afdelingen eens langskomen. Hoe kijk je terug op jouw
persoonlijke contact met de afdeling Amsterdam? En kan de Amsterdamse afdeling je
eerste bezoek verwachten op het afdelingscongres op 24 juni 2017?"
Ik heb mijn best gedaan zoveel mogelijk afdelingen te bezoeken gedurende het
afgelopen jaar. Amsterdam is de enige die ik gemist heb, waarvoor mijn welgemeende
excuses. Ik kom graag nog een keer langs, maar 24 juni heb ik helaas al iets anders.
We hebben beloofd dat bij alle AAV’s tenminste één lid van het LB aanwezig zou zijn. Het
Landelijk Bestuur heeft op basis van individuele interesse geprobeerd zoveel mogelijk
aanwezig te zijn bij de afdelingen. Om afdelingsbezoeken te stimuleren hebben wij een
intern beloningssysteem gehanteerd, het zogenaamd “Den Grooote LB-het-land-inoverzicht”. Zie hieronder het voorlopige resultaat.
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Verantwoording redactie DEMO
In de afgelopen periode is er slechts één DEMO verschenen, vlak voor de
verkiezingen. Op dit moment staat er nog één nummer voor de
zomervakantie op de rol. Wegens een ervaren gebrek aan animo vanuit
het ledenbestand, wordt er op dit moment overwogen om de papieren
versie van de DEMO ofwel helemaal af te schaffen, ofwel een kleinere rol
te geven. Dit omdat uit eerder gedaan onderzoek blijkt dat veel actieve
leden de DEMO niet lezen. Deze wordt vooral gelezen door aspirant-leden
en leden die minder actief zijn.
Op dit moment is het idee dat de DEMO het voorbeeld van DWARS volgt.
DWARS heeft een webeditie van een DEMO-equivalent. Het voordeel
hiervan is, is dat het magazine toegankelijker is, en bovendien een stuk
vaker kan verschijnen. Dat komt tevens de actualiteit van de
gepubliceerde stukken ten goede.
Op dit moment worden de mogelijkheden bekeken om over te schakelen
naar een webversie, met een bijbehorende papieren versie. De papieren
versie zal dan wel een veel minder prominente rol spelen dan het nu doet,
maar zal om een niet al te groot vacuum achter te laten wel blijven
bestaan.
Er is het afgelopen half jaar aanzienlijk minder werk verzet dan had
gemoeten. Ik heb daarom besloten mijn functie neer te leggen. Aangezien
Rande zich niet kandideert voor een nieuwe termijn als Hoofdredacteur,
komt er een volledig nieuwe hoofdredactie.
Victor Weerensteijn
Adjunct-hoofdredacteur DEMO
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HR-Wijzigingen
HR

Een beetje vertrouwen, alsjeblieft

Indieners:

Landelijk Bestuur [Wouter van Erkel, Thomas Wielders], Maya de Waal

Woordvoerder:

Mitchel Eijkemans

Betreft:

Hoofdstuk IV, Artikel 36

Voeg toe:

Artikel
36
Vertrouwenspersonen
De
vereniging
kent
twee
vertrouwenspersonen.
- Vertrouwenspersonen hebben tot taak het begeleiden en ondersteunen
van leden van de JD bij de behandeling van klachten en het bemiddelen bij
conflictsituaties.
- Vertrouwenspersonen kunnen het Landelijk Bestuur gevraagd en
ongevraagd adviseren over optimalisering van de kwaliteit van de
veiligheid van leden en aan het bewustwordingsproces betreffende
(ongewenste)
omgangsvormen.
- De functie van vertrouwenspersoon is toegankelijk voor leden van de
Jonge
Democraten.
- Het Landelijk Bestuur faciliteert de vertrouwenspersonen zodanig dat zij
autonoom kunnen opereren in hun taakuitvoering. Er vindt periodiek
overleg plaats tussen het Landelijk Bestuur en de vertrouwenspersonen
over
relevante
ontwikkelingen.
- Vertrouwenspersonen kennen een geheimhoudingsplicht en mogen
onder geen beding uitspraken doen die terug kunnen leiden naar
personen.
- Vertrouwenspersonen worden door het Landelijk Bestuur aangesteld voor
een periode van twee jaar. Zij zijn direct voor een tweede termijn
herbenoembaar.

Toelichting:

In de zomer van 2016 heeft LB Walgenbach besloten belangrijke stappen
te zetten in het verder professionaliseren van onze vereniging door het
opstellen van een gedragscode en het uitzoeken van mogelijkheden
omtrent vertrouwenspersonen. Eind 2016 heeft LB Van Erkel daar een
volgende stap in gezet door ook daadwerkelijk vertrouwenspersonen te
werven en benoemen.
Wij willen de praktijk nu ook graag vastleggen in het HR.
Vertrouwenspersonen vervullen een achtervangfunctie; in principe zijn zij
overbodig, maar bij betreffende situaties vervullen zij een onafhankelijke
rol voor de behandeling van klachten en het faciliteren van een gesprek in
geval van conflicten.
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Organimo's
ORG01

Declareren moeten we echt opnieuw leren

Indieners:

[Landelijke Kascommissie] Robert Landheer, Gust van der Meeuwen,
Jeanne Plettenburg, Gaibar Hasami, Tim Rouschop

Woordvoerder:

Tim Rouschop

Constaterende dat






Overwegende dat


Het declaratiereglement van de JD al enkele jaren niet is aangepast.
De situatie binnen de JD door o.a. betrekking van ons eigen pand
drastisch is gewijzigd.
Het declaratiereglement van de JD de huidige situatie niet voldoende
weerspiegeld.
Het declaratiereglement van de JD declaraties omtrent eten en drinken
noch duidelijk toestaat noch duidelijk verbiedt.
Er uit de bonnencontrole 2016 en de bonnencontrole 2017 bleek dat er
declaraties toegestaan waren door het LB voor eten en drinken van
landelijk kader.
Het declaratiereglement voor de interne werking van de JD en diens
afdelingen een toonaangevend document is.
Door het verouderde declaratiereglement declaraties voor eten en drinken
van kaderleden niet uniform worden behandeld c.q. de mogelijkheid
hiertoe afhankelijk is van de interpretatie van de Landelijke
Penningmeester of diens plaatsvervanger.

Spreekt uit dat

Het landelijk bestuur in overleg met de Landelijke KasCo zo snel mogelijk,
doch uiterlijk voor het einde van 2017, een nieuw declaratiereglement
vaststelt dat de nieuwe situatie van de JD juist weergeeft, waarbij
declaraties met betrekking tot eten en drinken onder voorwaarden
uitdrukkelijk toegestaan worden en op het wintercongres 2018
verantwoording aflegt over de totstandkoming van dit nieuwe
declaratiereglement.

Toelichting:

De Landelijke KasCo wilt graag van het congres horen of declaraties met
betrekking tot eten en drinken toegestaan moeten zijn of niet. Daarom
dienen we twee tegenovergestelde organimo's in, waarbij het
declaratiereglement hoe dan ook moet worden geüpdatet.

ORG02

Declareren moeten we opnieuw leren

Indieners:

[Landelijke Kascommissie] Robert Landheer, Gust van der Meeuwen,
Jeanne Plettenburg, Gaibar Hasami, Tim Rouschop

Woordvoerder:

Tim Rouschop

Constaterende dat






Overwegende dat


Het declaratiereglement van de JD al enkele jaren niet is aangepast.
De situatie binnen de JD door o.a. betrekking van ons eigen pand
drastisch is gewijzigd.
Het declaratiereglement van de JD de huidige situatie niet voldoende
weerspiegeld.
Het declaratiereglement van de JD declaraties omtrent eten en drinken
noch duidelijk toestaat noch duidelijk verbiedt.
Er uit de bonnencontrole 2016 en de bonnencontrole 2017 bleek dat er
declaraties toegestaan waren door het LB voor eten en drinken van
landelijk kader.
Het declaratiereglement voor de interne werking van de JD en diens
afdelingen een toonaangevend document is.
Door het verouderde declaratiereglement declaraties voor eten en drinken
van kaderleden niet uniform worden behandeld c.q. de mogelijkheid
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hiertoe afhankelijk is van de interpretatie van de Landelijke
Penningmeester of diens plaatsvervanger.
Spreekt uit dat

Het landelijk bestuur in overleg met de Landelijke KasCo zo snel mogelijk,
doch uiterlijk voor het einde van 2017, een nieuw declaratiereglement
vaststelt dat de nieuwe situatie van de JD juist weergeeft, waarbij alle
declaraties met betrekking tot eten en drinken uitdrukkelijk verboden
worden en op het wintercongres 2018 verantwoording aflegt over de
totstandkoming van dit nieuwe declaratiereglement.

Toelichting:

De Landelijke KasCo wilt graag van het congres horen of declaraties met
betrekking tot eten en drinken toegestaan moeten zijn of niet. Daarom
dienen we twee tegenovergestelde organimo's in, waarbij het
declaratiereglement hoe dan ook moet worden geüpdatet.

ORG03

#MakeVleestaksGreatAgain

Indieners:

Bas Buise, Jara van den Bogaerde, Gerwin Beukhof, Ruben van den
Bulck, Edwin Bakker

Woordvoerder:

Ruben van den Bulck

Constaterende dat



Overwegende dat


De productie van vlees veel schade toebrengt aan het milieu.
Er op de congressen van de Jonge Democraten vlees wordt gegeten.
Wij als Jonge Democraten voorstander zijn dat belasting op sterk
milieubelastend voedsel moet worden verhoogd.
Het hypocriet is om geen uitvoering te geven aan ons gedachtegoed als
dat mogelijk is.

Spreekt uit dat

Bij congressen van de Jonge Democraten er een vleestaks wordt geheven
en dit geld gestoken wordt in CO2 compenserende maatregelen.

Toelichting:

Het is makkelijk uit te voeren door op de stempas niet alleen de lunch
opties te printen, maar ook de optie of er betaald is voor het consumeren
van vlees. Plus heb een beetje vertrouwen in andere JD’ers dat ze geen
vlees eten als ze er niet voor betaald hebben.
Er zijn genoeg projecten die zorgen voor CO2 compensatie zoals:
https://www.treesforall.nl/projecten/smart-forest/
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Resolutie Arbeidsmarkt
RESARB

Resolutie Arbeidsmarkt

Indieners:

[Landelijke werkgroep Economie] Ingmar Garrah (portefeuillehouder),
Ruben Kuijper, Floris van Loo, Duygu Yilmaz, Marvin Kling, Thijs van Luijt,
Estee Zandvliet, Harro Boven, Xander Prijs, Job Teurlinx, Zouhair Saddiki

Woordvoerder:

Ingmar Garrah

Betreft:

Hoofdstuk 4, Pagina 15-19, regel 630-770

Schrap:

De Nederlandse arbeidsmarkt is aan grote veranderingen onderhevig.
Economische veranderingen volgen elkaar snel op. De vraag naar arbeid
is slecht te voorspellen. De Nederlandse economie kan niet concurreren
met opkomende markten op basis van kwantiteit, maar wel op basis van
kwaliteit. Hiervoor zijn goed geschoolde arbeidskrachten noodzakelijk. Om
de snelle veranderingen de baas te blijven, vinden de Jonge Democraten
het van belang dat de arbeidsmarkt hier ook snel op kan reageren. Dat kan
alleen door een vrijere arbeidsmarkt met minder regelgeving, waarbij wel
de rechten van zowel
werknemers als werkgevers gewaarborgd moeten zijn.
4.2.1 Loonbeleid
In Nederland voeren we al lange tijd een beleid van loonmatiging.
Werkgevers en werknemers vinden
elkaar in de gedachte, dat op de lange termijn een sterke
concurrentiepositie door relatief lage lonen het
beste is voor de economie. Het inkomensdeel van bedrijven is de laatste
decennia flink gestegen door de
relatief goedkope arbeid in Nederland. De arbeidsproductiviteit gaat op de
lange termijn omhoog als de
lonen toenemen. Het loonmatigingsbeleid zorgt voor betere concurrentie
op het gebied van arbeid en
heeft positieve gevolgen voor de ontwikkeling van het aantal
arbeidsplaatsen. In periodes van stijgende
werkeloosheid is loonmatiging dus een geoorloofd middel om deze terug te
dringen. Wanneer er weer
sprake is van schaarste op de arbeidsmarkt – lage werkeloosheid – kan er
duurzame opwaartse
loonontwikkeling plaatsvinden.
4.2.2 ZZP'ers
Een ZZP'er is een zelfstandige zonder personeel. ZZP’ers moeten de
ruimte krijgen om zich te
ontwikkelen als innoveerder en/of ondernemer. Wanneer een ZZP’er wil
doorgroeien en daarvoor
mensen wil aannemen, moeten belemmeringen worden weggenomen. Het
is noodzakelijk dat ZZP’ers
makkelijker kunnen aansluiten bij collectieve sociale voorzieningen.
Het gevaar bij ZZP’ers is dat grote partijen hun marktmacht misbruiken.
Een gevolg kan zijn dat er schijn
ZZP’ers ontstaan. Dit verschijnsel moet worden aangepakt zodat een
bestaansminimum en
werknemersrechten gegarandeerd zijn.
4.2.3 AOW
Door demografische verschuivingen zal het aanbod van arbeid op de lange
termijn steeds kleiner
worden. Vooral in de zorg, ICT, landbouw en het onderwijs dreigt er een
tekort aan goed geschoolde
arbeidskrachten. Om deze problemen aan te pakken, is het noodzakelijk
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om de AOW verder te
hervormen. Een koppeling aan de levensverwachting is een eerste stap.
De Jonge Democraten denken
dat dit niet voldoende is.
Het huidig AOW-stelsel gaat uit van een omslagstelsel. De huidige
generatie betaalt voor de huidige
gepensioneerden. Wanneer verschillende generaties niet van vergelijkbare
grootte zijn, ontstaat
eenzijdige solidariteit, hier moet verandering in komen. De AOW zal
versneld moeten worden
gefiscaliseerd. Fiscalisering van de AOW betekent dat de AOW-premie
voor werkenden omlaag gaat,
terwijl tegelijkertijd de belastingtarieven in de eerste twee schijven voor
iedereen met eenzelfde
percentage stijgen. Dit heeft tot gevolg dat de AOW premie niet meer
uitsluitend een omslagstelsel is.
Fiscalisering van de AOW vergroot de houdbaarheid van het stelsel en
zorgt bovendien voor zowel
intergênerationele- als gênerationele solidariteit.
Verder zal het AOW-stelsel vrijer moeten worden ingericht. Wie eerder wil
stoppen met werken, kan
iets inleveren op zijn AOW, wie later met pensioen wil gaan zal meer AOW
ontvangen. Bovendien vinden
de Jonge Democraten dat er een mogelijkheid moet komen om deeltijdAOW te ontvangen. Op die
manier kan de overgangsperiode van een werkend naar gepensioneerd
bestaan soepeler verlopen.
4.2.4 Vrijere arbeidsmarkt
De Jonge Democraten pleiten voor een vrijere arbeidsmarkt met minder
belemmerende regels. De
afweging tussen de belangen van werknemers en werkgevers is
essentieel.
Deeltijd of voltijd
Het is aan de werknemer zelf om de afweging te maken tussen werktijd en
vrije tijd. Het individu moet
centraal staan bij de keuze om koopkracht in te leveren en daarmee
individuele consumptie te
verminderen en meer vrije tijd over te houden. De Jonge Democraten zien
liever dat iedereen vier in
plaats van vijf dagen per week aan het werk is dan dat er een grote groep
mensen helemaal aan de kant staat.
Flexibilisering
De arbeidsmarkt zal meer in balans moeten komen, we moeten van
baanzekerheid naar werkzekerheid.
Flexibele contracten bieden nauwelijks houvast voor werknemers en
zorgen voor een beperkte
investering in scholing door de werkgever. Vaste contracten brengen aan
de andere kant vaak hoge
kosten voor de werkgever mee en zorgen voor starheid in de arbeidsmarkt.
Door de snelle
veranderingen in de economie is het noodzakelijk om adequaat te kunnen
inspelen op veranderingen,
zowel flexibele als vaste contracten moeten daarom worden hervormd.
De Jonge Democraten willen naar een vrijere flexibele arbeidsmarkt waar
goede scholing centraal staat.
Goede scholing is voor alle niveaus van belang zodat doorstromen naar
een nieuwe functie zonder veel
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obstakels gaat.
WW-duur
De Werkloosheidswet (WW) zorgt ervoor dat werknemers een periode
tussen twee banen kunnen
opvangen. De Jonge Democraten vinden dat dit systeem gemoderniseerd
moet worden. Werknemers
zijn gebaat bij een hogere werkloosheidsuitkering. Het opsparen van WW
recht op basis van anciënniteit
is oneerlijk voor starters en werkt een vrijere arbeidsmarkt tegen. Om het
systeem toekomstbestendig
te maken en om ervoor te zorgen dat het blijft lonen om te werken, zal de
uitkering niet langer moeten
duren dan één jaar.
Loondoorbetaling bij ziekte
Werknemers krijgen steeds minder snel een vast contract aangeboden.
Belangrijke oorzaak hiervan zijn
de financiële risico’s door het aannemen van een werknemer. Wanneer
een werknemer ziek wordt, zijn
werkgevers verplicht om minstens twee jaar loon door te betalen. Dat heeft
tot gevolg dat voor een
ondernemer geen werk wordt uitgevoerd, terwijl hij toch moet betalen. Om
de werkzaamheden door te
zetten, zal er een extra werknemer aangenomen moeten worden. Dat
verdubbelt de kosten, terwijl
productiviteit door de inwerktijd van een nieuwe werknemer vaak zelfs
lager ligt. Vooral kleine
ondernemers kunnen hier veel last van krijgen. Door middel van een
gemeenschappelijke regeling, zoals
een verplichte verzekering tegen ziekte van werknemers voor alle
ondernemers die personeel in dienst
hebben, kunnen deze kosten voor kleine ondernemers worden verminderd.
Dat is goed voor
werkgelegenheid en de groeipotenties van startende en kleine
ondernemers.
Anciënniteit
Anciënniteit staat voor het aantal dienstjaren en de daaraan verbonden
voordelen voor de werknemer.
Anciënniteit is vervlochten in de Nederlandse samenleving en de
werkvloer. Naargelang een werknemer
langer in dienst is, blijft het loon minstens hetzelfde maar gaat vaak
omhoog. Omdat de kennis en
werkervaring toeneemt, neemt ook de waarde van de werknemer voor het
bedrijf toe. Vreemd is echt
dat er geen einde lijkt te komen aan dit proces. Productiviteit stijgt niet
onbeperkt, op een bepaald
moment kan dit zelfs dalen. Om die reden pleit de Jonge Democraten
ervoor om werknemers niet op
basis van anciënniteit, maar op basis van productiviteit te belonen.
Europeanisering
De verschillen tussen regio’s in Europa zijn te groot om een one-size-fitsall beleid te voeren. Wel is het
van belang om de lokale best practices te delen door middel van een
fijnmaziger netwerk van instanties
zoals Kamer van Koophandels en ambassades. Ook zaken als uitkeringen
en pensioenregelingen moeten makkelijker meegenomen kunnen worden
zodat een efficiëntere allocatie van arbeid mogelijk is.
Voorkomen moet worden dat binnen de Europese markt uitsluitend
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geconcurreerd wordt op prijs,
waardoor landen waarin het bestedingsniveau lager ligt een
arbeidsconcurrentievoordeel hebben (zoals
zichtbaar in de logistieke sector of uitzendbureaus). Ook moet uitbuiting en
mensenhandel worden
aangepakt.
Op de lange termijn willen de Jonge Democraten toewerken naar één
Europese arbeidsmarkt.
Immigratie kan een belangrijke rol spelen bij het oplossen van tekorten op
de arbeidsmarkt.
Scholing
De Jonge Democraten vinden dat scholing een essentieel onderdeel is van
het arbeidsproces. Leren
houdt niet op na het verlaten van de school, iedereen blijft zijn leven lang
leren. Dit geldt voor alle
niveaus, de invulling van het leren is alleen anders. Belangrijk bij de
invulling van het leren is de
keuzevrijheid voor de werknemer. Doordat scholing een recht wordt zal de
werkgever moeten
investeren in de werknemer. Dit recht is van toepassing op alle
werknemers, denk hierbij aan cursussen
over nieuwe manieren van werken of nieuwe taken.
De overheid heeft de taak om een leenstelsel met speciale voorwaarden
ter beschikking te stellen aan
afgestudeerden. Je leven lang doorleren en het volgen van omscholing is
dan voor iedereen mogelijk.
Starters op de arbeidsmarkt ervaren een mismatch tussen vraag en
aanbod van werknemers. Een tekort
aan studenten met een betaprofiel en aan de andere kant een overschot
aan studenten met een
alfaprofiel is zorgelijk. Het stimuleren van de keuze van bètaprofielen in de
onderbouw van het
voortgezet onderwijs is noodzakelijk om de roep naar technisch
geschoolden op alle niveaus te kunnen
opvangen. De Jonge Democraten vinden dat vrijheid in de studiekeuze van
aankomende studenten
centraal moet blijven staan. Wel moeten er verplichte onafhankelijke
bijsluiters beschikbaar komen
waarin duidelijk wordt gemaakt welke baankansen er aan een studie
verbonden zijn, waarbij zowel
wordt gewezen op de resultaten uit het verleden als de prognoses voor de
toekomst. Dergelijke informatie moet in het algemeen worden verstrekt aan
middelbare scholieren wanneer zij een profiel
moeten kiezen. Deze informatie moet ook toegevoegd worden aan
onderwijsvoorlichtingsmateriaal.
Bestaanszekerheid
Volledige participatie is niet voor iedereen mogelijk. Dit kan komen door
een mismatch tussen vraag en aanbod, arbeidsongeschiktheid of andere
barrières. Het is de taak van de overheid om te faciliteren in het oplossen
van deze problematiek. Een eerste stap is het vereenvoudigen en
combineren van de vele regelingen. Belangrijk hierin is om alle sociale
zaken over te hevelen naar dezelfde bestuurslaag. Verkeerde financiële
prikkels moeten worden voorkomen, zoals het geval is bij de wajong.
Gemeenten worden daarbij gemotiveerd om zo veel mogelijk jongeren als
wajong te keuren, omdat dit financieel een stuk aantrekkelijker is dan de
bijstand. De bijstand is een belangrijke regeling om bestaanszekerheid te
bieden. Bij het implementeren van beleid moet er gedacht worden aan het
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motto dat werken altijd moet lonen. Een sollicitatieplicht gaat de Jonge
Democraten echter te ver. Dat komt niet omdat wij vinden dat solliciteren
niet moet, maar doordat het korten op een uitkering als gevolg van het niet
voldoen aan een sollicitatieplicht tot onmenselijke en daarmee
onwenselijke situaties kan leiden.
Vervang door:

1
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4.2. Arbeidsmarkt
De Nederlandse economie wordt dynamischer: de arbeidsmarkt is aan
grote veranderingen onderhevig en wordt steeds flexibeler. Het is niet
wenselijk, noch haalbaar, om de klok terug te zetten. De overheid dient de
nodige ruimte te bieden aan bedrijven om wendbaar te blijven, maar dient
tegelijkertijd ook te waken voor groepen die door deze ontwikkelingen
buitenspel dreigen te raken. In een flexibele arbeidsmarkt is het des te
belangrijker dat deze groepen zo goed mogelijk worden opgevangen, en
zo effectief mogelijk worden begeleid naar nieuw werk. De Jonge
Democraten zien graag een goed doorstromende en wendbare
arbeidsmarkt waarin iedereen de kans heeft op een inkomen, in plaats van
een arbeidsmarkt waarin een kleine groep complete vastigheid heeft,
terwijl een grote groep mensen hierdoor aan de kant staat.
4.2.1. Het vaste contract
Werknemers krijgen steeds minder snel een vast contract aangeboden.
Een belangrijke oorzaak hiervan is het financiële risico voor de werkgever.
Toch zijn vaste contracten voor zowel werkgever als werknemer wenselijk.
Voor de werknemer is zekerheid van belang, terwijl de werkgever – zeker
in het MKB – hecht aan een goede band met de werknemer. Tevens heeft
de (bedrijfs)specifieke werkervaring die de werknemer opbouwt een
positief effect op de arbeidsproductiviteit, waardoor het vaste contract ook
grote waarde voor de werkgever kan hebben.
Doorbetaling bij ziekte
Onder de huidige regelgeving moet de werkgever de werknemer twee jaar
doorbetalen bij ziekte. De Jonge Democraten vinden deze periode te lang.
Deze termijn levert een groot risico op voor kleine ondernemers en is
daardoor dé reden dat werknemers steeds minder makkelijk een vast
contract aangeboden krijgen. Deze regeling is extra schadelijk voor
kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt zoals bijvoorbeeld 50+’ers, omdat
bij deze groep het risico op ziekte relatief hoog is. De regeling doorbetaling
bij ziekte is bedacht om werkgevers een prikkel te geven om hun
werknemers gezond te houden en verzuim te voorkomen. De regeling
heeft op macroniveau het positieve effect dat er hierdoor minder
ziekteverzuim plaatsvindt, wat goed is voor werkgevers én werknemers.
Daarom vinden de Jonge Democraten dat het volledig afschaffen van
doorbetaling bij ziekte niet wenselijk is. Toch is de periode van twee jaar
buitenproportioneel lang, en blijkt de duur van de periode een hoge
drempel voor werkgevers om mensen in vaste dienst te nemen. Hierom
pleiten de Jonge Democraten voor het verkorten van de termijn waarop
loon moet worden doorbetaald bij ziekte naar 6 maanden.
Het Ontslagrecht
De afgelopen jaren is er rond het ontslagrecht veel veranderd. In de
praktijk ziet men echter nog wel dat werkgevers vaak nog veel hinder
ondervinden in het ontslagproces. Ondanks die moeilijkheden zijn de
Jonge Democraten van mening dat er ruimte en tijd moet worden gegeven
aan deze veranderingen om hun impact te kunnen hebben. Daarom is het
belangrijk dat het ontslagrecht voorlopig zo veel mogelijk ongemoeid blijft.
Wel vinden de Jonge Democraten het belangrijk dat er in de opbouw van
de transitievergoeding geen onderscheid moet worden gemaakt op basis
van het aantal dienstjaren. De opbouw moet volgens een constant verloop
gebeuren en moet niet afhankelijk zijn van het aantal dienstjaren.
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Anciënniteit
Anciënniteit staat voor het aantal dienstjaren en de daaraan verbonden
voordelen van de werknemer. In de regel komt het erop neer dat naarmate
een werknemer langer in dienst is, het loon mee stijgt. Doordat mensen die
langer in dienst zijn, productiever worden zit er een economische logica
achter dit mechanisme. Om die reden wordt de loonstijging in veel CAO’s
verbonden aan het aantal dienstjaren. Het is echter vreemd dat het loon –
tot aan het pensioen – continu blijft toenemen, terwijl eenzelfde stijging niet
voor de arbeidsproductiviteit geldt. Daarom zijn de Jonge Democraten van
mening dat werknemers niet enkel op basis van anciënniteit, maar met
name op basis van productiviteit beloond moeten worden.
4.2.2 Flexibel werken
Het flexibele contract in zijn huidige vorm heeft als negatief effect dat veel
flexwerkers na 2 jaar worden vervangen door een andere flexwerker,
terwijl een voortzetting van het contract zowel voor de werknemer als
werkgever te verkiezen was geweest. Deze banencarrousel die een
bepaalde groep flexwerkers nu moet ondergaan moet een halt worden
toegeroepen. Hiertoe willen de Jonge Democraten de tijdelijke contracten
van aard veranderen, waardoor een lang flexibel verband mogelijk is dat
ook meer zekerheid voor de werknemer zal bieden. De Jonge Democraten
willen dat tijdelijke contracten een oplopende minimale contractduur gaan
krijgen. Voor contracten onder de twee jaar gaat dit betekenen dat bij een
contractverlenging de contractduur het dubbele van het voorgaande
contract moet zijn. Ter illustratie: bij een contract van zes maanden, moet
het opvolgende contract minimaal 1 jaar duren, terwijl het hierop volgende
contract 2 jaar zal moeten duren. Hierboven zal de contractduur telkens
met minimaal 1 jaar op moeten lopen. De volgende 2 contracten in deze
serie zullen dus respectievelijk 3 en 4 jaar gaan duren.
Hiernaast moet er voor flexwerkers een verplicht scholingspotje komen. Op
dit moment heeft een werkgever weinig prikkels om in zijn ‘flexwerkers’ te
investeren. Dit leidt tot minder kansen voor de flexwerkers en remt de groei
van de Nederlandse arbeidsproductiviteit. Daarom dienen werkgevers een
bijdrage in een individueel scholingspotje te deponeren, dat ter beschikking
van de werknemer komt. De werknemer kan het gespaarde bedrag
aanwenden voor opleidingen en het scholingspotje wordt overgedragen na
afloop van het dienstverband. Mocht het tijdelijk contract echter worden
omgezet in een vast contract dan wordt de bestemming van het
scholingspotje consensueel bepaald tussen werknemer en werkgever. Dit
zal een dubbele prikkel geven voor de werkgever om mensen in vaste
dienst te nemen.
4.2.3. ZZP
Zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) moeten de ruimte krijgen om
zich te ontwikkelen als innovator en/of ondernemer. Momenteel is er een
knelpunt met betrekking tot schijnzelfstandigheid en bestaat er het risico
dat ZZP’ers zonder verzekering arbeidsongeschikt en/of langdurig ziek
kunnen worden. Een belangrijke oorzaak van deze schijnzelfstandigheid is
het verschil in kosten met werknemers, onder andere door
premieheffingen. De Jonge Democraten vinden daarom dat ZZP’ers zich
verplicht moeten verzekeren voor langdurige ziekte en
arbeidsongeschiktheid. Een verplichte minimumverzekering kan door het
UWV worden aangeboden, maar aanvullende verzekeringen zullen op de
vrije markt te verkrijgen zijn. Van belang voor deze verzekering is dat er
een nader te bepalen eigen risico voor ZZP’ers in deze verzekering komt,
zodat de risicoanalyse voor ondernemerschap ook gedeeltelijk bij de
ZZP’er ligt. Daarnaast zijn de Jonge Democraten, zoals in de sectie
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Pensioenen staat genoemd, ook voorstander van verplichte
pensioenopbouw voor ZZP’ers. Samen gaan deze maatregelen
schijnzelfstandigheid tegen, doordat de concurrentie op sociale zekerheid
met reguliere werknemers wordt uitgebannen. Een ‘Race to the bottom’ die
ten koste gaat van de volksgezondheid is uitermate onwenselijk.
4.2.4. Sociale zekerheid
Niet iedereen kan participeren op de arbeidsmarkt. Daar zijn verschillende
redenen voor, zoals een mismatch tussen vraag en aanbod,
arbeidsongeschiktheid, of andere barrières. Het is de taak van de overheid
om een sociaal vangnet te bieden aan mensen die buitenspel komen te
staan in het arbeidsproces. In een flexibele arbeidsmarkt is het des te
belangrijker dat mensen die niet mee kunnen komen goed worden
opgevangen en effectief worden begeleid naar nieuw werk. Hierin is het
belangrijk dat het UWV mensen kansen biedt om weer mee te doen. De
Jonge Democraten geloven in de intrinsieke motivatie en de kracht van het
individu, daarom moet het UWV van een dwingende naar een faciliterende
rol. Dit betekent dat het UWV werklozen minder op de huid moet zitten en
zich meer moet focussen op loopbaanbegeleiding voor mensen die hier
behoefte aan hebben. De Jonge Democraten zijn ook tegen een
sollicitatieplicht. De sollicitatieplicht is niet effectief gebleken en alloceert
tijd en energie op een inefficiënte manier. De inzet op loopbaancoaches en
sollicitatiecursussen zorgt voor een effectieve toeleiding van gemotiveerde
sollicitanten naar de juiste banen.
4.2.5. Scholing
De Jonge Democraten zijn zich bewust van een horizontale mismatch op
de arbeidsmarkt. Enerzijds zitten veel mensen thuis met weinig uitzicht op
een baan. Anderzijds zijn er in bepaalde sectoren tekorten aan geschoold
personeel. Om mensen de kans te geven structureel uit de bijstand te
komen, pleiten de Jonge Democraten voor de mogelijkheid tot omscholing
met behoud van uitkering en toeslagen. Het rijk kan inspringen in de
financiering van de uitkering voor deze groep, om gemeenten te
ondersteunen op dit gebied.
De Jonge Democraten willen mensen de mogelijkheid bieden de kosten
van de opleiding te financieren met een lening vergelijkbaar met het
huidige studieleenstelsel en/of het al bestaande systeem van
scholingsvouchers. Deze financiering zal alleen beschikbaar gesteld
worden voor opleidingen tot beroepen met een langdurig
arbeidsmarktperspectief.
4.2.6. Toekomst van de arbeidsmarkt
Digitalisering neemt sterk toe. Dit biedt veel voordelen: het maakt taken
makkelijker en efficiënter. Echter zitten er ook nadelen aan digitalisering.
Zo verdwijnen er steeds meer banen. Niet alleen banen voor lager
opgeleiden raken in de verdringing, maar ook veel banen voor de
middenklasse komen onder druk te staan. De Jonge Democraten
verwachten dat deze tendens zich in de toekomst zal voortzetten en
uitbreiden. Men moet zich er van bewust zijn dat er een reële kans is dat in
de toekomst een deel van de banen zal verdwijnen. Niet altijd zullen daar
evenveel nieuwe banen voor in de plaats komen. Om een duurzame,
toekomstbestendige samenleving te garanderen is het belangrijk om op
deze tendens in te spelen. Er moet voorkomen worden dat lager- en
midden opgeleiden aan de kant komen te staan. Volgens de Jonge
Democraten zal het invoeren van een negatieve inkomstenbelasting in
deze situatie uitkomst bieden. Een negatieve inkomstenbelasting draagt
tegelijkertijd ook bij aan een versimpeling van ons belastingsysteem, dat
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op dit moment een wirwar is van toeslagen, subsidies en kortingen. Zo
maakt de negatieve inkomstenbelasting de AOW en heffingskortingen
overbodig. Daarnaast garandeert dit systeem dat elke stijging van iemands
bruto-inkomen ook leidt tot een stijging van het netto-inkomen. Daarmee
bestrijdt een negatieve inkomstenbelasting perverse prikkels die zorgen
voor de armoedeval.
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Amendementen op de Resolutie
Arbeidsmarkt
De indieners van de resolutie nemen over: AMRES01, AMRES06, AMRES09
en AMRES10

AMRES01

Clock watchers never seem to be having a good time

Indieners:

[JD Groningen] Johan Visser; Matt Veerkamp

Woordvoerder:

Jasper van den Hof

Betreft:

Resolutie Arbeidsmarkt, 3-4

Schrap:

Het is niet wenselijk, noch haalbaar, om de klok terug te zetten

Toelichting:

Nutteloze zinnen voegen niks toe, vooral als ze onzinnig en nonsensicale
dingen stellen. Deze zin is daar het lichtend voorbeeld van. Houd ons
politiek program vrij van onzin! Make the PP great again! Dank u voor uw
voorstem.

AMRES02

Marxisme fethisisme

Indieners:

[Afdeling Fryslân] Jildau Meijer, Sjirk Bruinsma

Woordvoerder:

Sjirk Bruinsma

Betreft:

Resolutie Arbeidsmarkt, 9-13

Schrap:

De Jonge Democraten zien graag een goed doorstromende en wendbare
arbeidsmarkt waarin iedereen de kans heeft op een inkomen, in plaats van
een arbeidsmarkt waarin een kleine groep complete vastigheid heeft,
terwijl een grote groep mensen hierdoor aan de kant staat.

Vervang door:

De Jonge Democraten zien graag een goed doorstromende en wendbare
arbeidsmarkt waarin iedereen de kans heeft op een inkomen en passend
werk, in plaats van een arbeidsmarkt waarin een kleine groep complete
vastigheid heeft, terwijl een grote groep mensen hierdoor aan de kant
staat.

Toelichting:

Men kan gelukkig worden van meer dan alleen een goed inkomen.
Passend werk biedt voldoening en minder stress, waardoor mensen
gelukkiger, gezonder en langer zullen leven.

AMRES03

Loondoorbetaling bij ziekte naar 12 Maanden

Indieners:

[Landelijke werkgroep Economie, Financien en Sociale Zaken]; Ingmar
Garrah (Portefeuillehouder), Floris van Loo, Ruben Kuijper, Thijs van Luijt,
Xander Prijs, Duygu Yilmaz, Marvin Kling, Harro Boven, Esmee Zandvliet

Woordvoerder:

Ingmar Garrah

Betreft:

Resolutie Arbeidsmarkt, 39-41

Schrap:

Hierom pleiten de Jonge Democraten voor het verkorten van de termijn
waarop loon moet worden doorbetaald bij ziekte naar 6 maanden.

Vervang door:

Hierom pleiten de Jonge Democraten voor het verkorten van de termijn
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waarop loon moet worden doorbetaald bij ziekte naar 12 maanden.
AMRES04

Loondoorbetaling bij ziekte naar 3 Maanden

Indieners:

[Landelijke werkgroep Economie, Financien en Sociale Zaken]; Ingmar
Garrah (Portefeuillehouder), Floris van Loo, Ruben Kuijper, Thijs van Luijt,
Xander Prijs, Duygu Yilmaz, Marvin Kling, Harro Boven, Esmee Zandvliet

Woordvoerder:

Ingmar Garrah

Betreft:

Resolutie Arbeidsmarkt, 39-41

Schrap:

Hierom pleiten de Jonge Democraten voor het verkorten van de termijn
waarop loon moet worden doorbetaald bij ziekte naar 6 maanden.

Vervang door:

Hierom pleiten de Jonge Democraten voor het verkorten van de termijn
waarop loon moet worden doorbetaald bij ziekte naar 3 maanden.

AMRES05

I am a generous god

Indieners:

[Afdeling Fryslân] Jildau Meijer, Sjirk Bruinsma

Woordvoerder:

Sjirk Bruinsma

Betreft:

Resolutie Arbeidsmarkt, 41

Voeg toe:

Werkgevers betalen in deze periode minimaal 70% van het loon door. Het
loon mag volgens de Jonge Democraten gedurende de 6 maanden niet
onder het minimumloon uitkomen. Na 6 maanden dient er een WIAbeoordeling te volgen.

Toelichting:

De huidige situatie is dat werkgevers het eerste jaar minimaal 70% van het
loon moeten doorbetalen, wat niet onder het minimumloon uit mag komen.
Het tweede jaar mag het loon, wederom minimaal 70%, wel onder het
minimumloon uitkomen. Gezien de lengte van de periode is het verstandig
om het loon niet onder het minimumloon uit te laten komen. Als er geen
WIA-beoordeling volgt laten we zieke werknemers na 6 maanden creperen
tot ze beter zijn. Als Jonge Bureaucraten moeten we natuurlijk wel duidelijk
zijn over onze plannen.

AMRES06

Krom praten wat recht is

Indieners:

Peet Wijnen, Liselot Dujardin, Thijs van Rens, Bram Brouwer, Mieke de
Wit, Linda Mooren, Ruben van den Bulck

Woordvoerder:

Peet Wijnen

Betreft:

Resolutie Arbeidsmarkt, 49-52

Schrap:

Wel vinden de Jonge Democraten het belangrijk dat er in de opbouw van
de transitievergoeding geen onderscheid moet worden gemaakt op basis
van het aantal dienstjaren. De opbouw moet volgens een constant verloop
gebeuren en moet niet afhankelijk zijn van het aantal dienstjaren.

Vervang door:

De Jonge Democraten zijn van mening dat de opbouw van de
transitievergoedingen gelijkmatig moet plaatsvinden; elk jaar wordt
eenzelfde bedrag opgebouwd.

Toelichting:

De huidige tekst spreekt zichzelf in zekere zin tegen door geen opbouw op
basis van dienstjaren te willen, maar wel een constante opbouw per jaar te
wensen. Tevens kan het korter en simpeler.

AMRES07

Oplopende flexcontractduur

Indieners:

[Landelijke werkgroep Economie, Financien en Sociale Zaken] Ingmar
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Garrah (Portefeuillehouder), Floris van Loo, Ruben Kuijper, Xander Prijs,
Thijs van Luijt, Duygu Yilmaz, Marvin Kling, Harro Boven, Esmee Zandvliet
Woordvoerder:

Ingmar Garrah

Betreft:

Resolutie Arbeidsmarkt, 75-81

Schrap:

Voor contracten onder de twee jaar gaat dit betekenen dat bij een
contractverlenging de contractduur het dubbele van het voorgaande
contract moet zijn. Ter illustratie: bij een contract van zes maanden, moet
het opvolgende contract minimaal 1 jaar duren, terwijl het hierop volgende
contract 2 jaar zal moeten duren. Hierboven zal de contractduur telkens
met minimaal 1 jaar op moeten lopen. De volgende 2 contracten in deze
serie zullen dus respectievelijk 3 en 4 jaar gaan duren.

Vervang door:

Dit betekent dat bij een contractverlenging de contractduur telkens met
minimaal 1 jaar op moet lopen.

AMRES08

Knowledge is power and power makes evil, so study hard and be evil

Indieners:

[Afdeling Fryslân] Jildau Meijer, Sjirk Bruinsma

Woordvoerder:

Sjirk Bruinsma

Betreft:

Resolutie Arbeidsmarkt, 82

Voeg toe:

De hoogte van dit scholingspotje en de groei ervan dient opgenomen te
zijn in het contract.

Toelichting:

Als Jonge Democraten kenmerken wij ons als organisatie die mensen
helpt waar nodig, maar vrij laat waar dat kan. Laten we vertrouwen op de
eigen kracht van mensen om de hoogte van het scholingspotje zelf vast te
stellen. Mensen helpen door het potje verplicht te stellen is waardevol en
de ruimte geven om de hoogte vast te stellen geeft mensen vrijheid.

AMRES09

Today is yesterday

Indieners:

Peet Wijnen, Michiel van der Linden, Thijs van Rens, Liselot Dujardin,
Patrick van Gogh, Linda Mooren, Mieke de Wit, Ruben van den Bulck,
Eliana van Tuijn, Bram Brouwer

Woordvoerder:

Peet Wijnen

Betreft:

Resolutie Arbeidsmarkt, 83-84

Schrap:

Op dit moment heeft een werkgever weinig prikkels om in zijn ‘flexwerkers’
te investeren. Dit leidt tot minder kansen voor de flexwerkers en remt de
groei van de Nederlandse arbeidsproductiviteit.

Vervang door:

Werkgevers worden op die manier geprikkeld om ook te investeren in haar
'flexwerkers'. Dit leidt tot meer kansen voor de flexwerkers en vergroot de
groei van de Nederlandse arbeidsproductiviteit.

Toelichting:

De huidige tekst kan snel verouderen als beleid wordt aangepast. De
voorgestelde tekst is toekomstigbestendiger en zegt grosso modo
hetzelfde.

AMRES10

Corwin wil het minder sensueel

Indieners:

Peet Wijnen, Michiel van der Linden, Liselot Dujardin, Thijs van Rens,
Ruben van den Bulck, Mieke de Wit, Linda Mooren, Eliana Tuijn, Bram
Brouwer

Woordvoerder:

Peet Wijnen

Betreft:

Resolutie Arbeidsmarkt, 91
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Schrap:

Consensueel

Vervang door:

In overleg

Toelichting:

Thierry Baudet kan nog een puntje zuigen aan ons taalgebruik. Na
penetratiegraden gaan we nog even dieper de relatie met ons
woordgebruik aftasten.

AMRES11

Vrijheid is een recht

Indieners:

[JD Groningen] Johan Visser, Matt Veerkamp

Woordvoerder:

Marc Kooij

Betreft:

Resolutie Arbeidsmarkt, 97-114

Schrap:

Momenteel is er een knelpunt met betrekking tot schijnzelfstandigheid en
bestaat er het risico dat ZZP’ers zonder verzekering arbeidsongeschikt
en/of langdurig ziek kunnen worden. Een belangrijke oorzaak van deze
schijnzelfstandigheid is het verschil in kosten met werknemers, onder
andere door premieheffingen. De Jonge Democraten vinden daarom dat
ZZP’ers zich verplicht moeten verzekeren voor langdurige ziekte en
arbeidsongeschiktheid. Een verplichte minimumverzekering kan door het
UWV worden aangeboden, maar aanvullende verzekeringen zullen op de
vrije markt te verkrijgen zijn. Van belang voor deze verzekering is dat er
een nader te bepalen eigen risico voor ZZP’ers in deze verzekering komt,
zodat de risicoanalyse voor ondernemerschap ook gedeeltelijk bij de
ZZP’er ligt. Daarnaast zijn de Jonge Democraten, zoals in de sectie
Pensioenen staat genoemd, ook voorstander van verplichte
pensioenopbouw voor ZZP’ers. Samen gaan deze maatregelen
schijnzelfstandigheid tegen, doordat de concurrentie op sociale zekerheid
met reguliere werknemers wordt uitgebannen. Een ‘Race to the bottom’ die
ten koste gaat van de volksgezondheid is uitermate onwenselijk.

Vervang door:

Wanneer een ZZP’er wil doorgroeien en daarvoor mensen wil aannemen,
moeten belemmeringen worden weggenomen. Het is noodzakelijk dat
ZZP’ers makkelijker kunnen aansluiten bij collectieve sociale
voorzieningen. Het gevaar bij ZZP’ers is dat grote partijen hun marktmacht
misbruiken. En gevolg kan zijn dat er schijn ZZP’ers ontstaan. Dit
verschijnsel moet worden aangepakt zodat een bestaansminimum en
werknemers rechten gegarandeerd zijn.

AMRES12

"Bel even met loodgieter Harry, de buurman van de zwager van Henk, die
neef van ome Caro van je nichtje Suzanne"

Indieners:

Peet Wijnen, Liselot Dujardin, Thijs van Rens, Michiel van der Linden,
Mieke de Wit, Linda Mooren, Ruben van den Bulck, Eliana Tuijn

Woordvoerder:

Peet Wijnen

Betreft:

Resolutie Arbeidsmarkt, 96-114

Schrap:

4.2.3.
ZZP
Zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) moeten de ruimte krijgen om
zich te ontwikkelen als innovator en/of ondernemer. Momenteel is er een
knelpunt met betrekking tot schijnzelfstandigheid en bestaat er het risico
dat ZZP’ers zonder verzekering arbeidsongeschikt en/of langdurig ziek
kunnen worden. Een belangrijke oorzaak van deze schijnzelfstandigheid is
het verschil in kosten met werknemers, onder andere door
premieheffingen. De Jonge Democraten vinden daarom dat ZZP’ers zich
verplicht
moeten
verzekeren
voor
langdurige
ziekte
en
arbeidsongeschiktheid. Een verplichte minimumverzekering kan door het
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UWV worden aangeboden, maar aanvullende verzekeringen zullen op de
vrije markt te verkrijgen zijn. Van belang voor deze verzekering is dat er
een nader te bepalen eigen risico voor ZZP’ers in deze verzekering komt,
zodat de risicoanalyse voor ondernemerschap ook gedeeltelijk bij de
ZZP’er ligt. Daarnaast zijn de Jonge Democraten, zoals in de sectie
Pensioenen staat genoemd, ook voorstander van verplichte
pensioenopbouw voor ZZP’ers. Samen gaan deze maatregelen
schijnzelfstandigheid tegen, doordat de concurrentie op sociale zekerheid
met reguliere werknemers wordt uitgebannen. Een ‘Race to the bottom’ die
ten koste gaat van de volksgezondheid is uitermate onwenselijk.
Vervang door:

Tot enkele jaren geleden kenmerkten ZZP'ers zich als echte ondernemers
die bewust voor het ondernemerschap kozen. Sinds dat bedrijven ontdekt
hebben dat zij middels constructies medewerkers als ZZP'ers kunnen
inschrijven is er een knelpunt tot schijnzelfstandigheid ontstaan en bestaat
er het risico dat ZZP’ers zonder verzekering arbeidsongeschikt en/of
langdurig ziek kunnen worden. Voor veel (schijn-)zelfstandigen is het
onduidelijk dat dit risico bestaat. Een betere voorlichting vanuit de overheid
het de KvK over de verzekerbaarheid hiertegen is gewenst. De Jonge
Democraten zijn van mening dat ZZP'ers die bewust kiezen voor het
ondernemerschap en het bijbehorende risico niet de dupe mogen worden
van maatregelen die schijnzelfstandigheid moeten tegengaan.

Toelichting:

Veel ondernemers, zeker in traditionele zin, zijn ZZP'er. De bakker om de
hoek, de agrariër, het tech-mannetje dat je via je aangetrouwde neef van
de nicht van tante Clara kent etc. etc. Zij kiezen bewust voor het
ondernemerschap en zijn op de hoogte van de risico's. Sommige
verzekeren deze ook. Ook concurreren zij met de fabrieksbakker of
medewerker van Coolblue. Deze echte zelfstandigheid moeten we niet de
kop indrukken met maatregelen die schijnzelfstandigheid willen tegengaan
zoals hier voorgesteld.

AMRES13

Benoem de zelfstandigenaftrek

Indieners:

[Landelijke werkgroep Economie] Ingmar Garrah (portefeuillehouder),
Ruben Kuijper, Floris van Loo, Duygu Yilmaz, Marvin Kling, Thijs van Luijt,
Esmee Zandvliet, Harro Boven, Xander Prijs, Job Teurlinx, Zouhair Saddiki

Woordvoerder:

Floris van Loo

Betreft:

Resolutie Arbeidsmarkt, regel 100-102

Schrap:

Een belangrijke oorzaak van deze schijnzelfstandigheid is het verschil in
kosten met werknemers, onder andere door premieheffingen.

Vervang door:

Een belangrijke oorzaak van deze schijnzelfstandigheid is het verschil in
kosten met werknemers, door premieheffingen en aftrekposten.

Toelichting:

De werkgroep heeft ook een amendement ingediend om de
zelfstandigenaftrek af te schaffen. In het geval dat we daar voor zijn, is het
belangrijk de zelfstandigenaftrek ook hier te benoemen. Zo niet, dan
kunnen we beter focussen op de premies en het niet benoemen.

AMRES14

Schaf de zelfstandigenaftrek af

Indieners:

[Landelijke werkgroep Economie] Ingmar Garrah (portefeuillehouder),
Ruben Kuijper, Floris van Loo, Duygu Yilmaz, Marvin Kling, Thijs van Luijt,
Esmee Zandvliet, Harro Boven, Xander Prijs, Job Teurlinx, Zouhair Saddiki

Woordvoerder:

Floris van Loo

Betreft:

Resolutie Arbeidsmarkt, 111, na "voor ZZP’ers"
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Voeg toe:

Tot slot is het voor een volledig gelijkwaardige concurrentie tussen ZZP’ers
en werknemers ook noodzakelijk om de fiscale verschillen tussen
werknemers en ZZP’ers op te heffen. Daarom is de JD voorstander van
het afschaffen van de zelfstandigenaftrek.

Toelichting:

De zelfstandigenaftrek is een groot belastingvoordeel waar gewone
werknemers niet van profiteren. In veel gevallen komt dit voordeel voor
een (groot) deel terecht bij de werkgever. Voor een eerlijke concurrentie
tussen ZZP'ers en werknemers is het nodig om de zelfstandigenaftrek af te
schaffen.

AMRES15

Op weg naar werk

Indieners:

Marjet van Bezooijen, Jasper Ensing, Geert Piek, Remco Vonk, Martijn van
den Hauten.

Woordvoerder:

Martijn van den Hauten

Betreft:

Resolutie Arbeidsmarkt, 127-131

Schrap:

Dit betekent dat het UWV werklozen minder op de huid moet zitten en zich
meer moet focussen op loopbaanbegeleiding voor mensen die hier
behoefte aan hebben. De Jonge Democraten zijn ook tegen een
sollicitatieplicht. De sollicitatieplicht is niet effectief gebleken en alloceert
tijd en energie op een inefficiënte manier.

Vervang door:

Dit betekend dat
loopbaanbegeleiding.

Toelichting:

Dat de huidige sollicitatieplicht niet ideaal is betekent niet dat er geen
aansporing moet bestaan om deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Het
UWV kan mensen ondersteunen op de weg naar werk maar de noodzaak
van persoonlijke inzet voor een succesvolle herintreding naar de
arbeidsmarkt moet ook voor de uitkeringsgerechtigde duidelijk zijn.

AMRES16

Eventjes nog wat liefde voor Karl Marx

Indieners:

[Afdeling Fryslân] Jildau Meijer, Sjirk Bruinsma

Woordvoerder:

Sjirk Bruinsma

Betreft:

Resolutie Arbeidsmarkt, 154-160

Schrap:

Echter, er zitten ook nadelen aan digitalisering. Zo verdwijnen er steeds
meer banen. Niet alleen banen voor lager opgeleiden raken in de
verdringing, maar ook veel banen voor de middenklasse komen onder druk
te staan. De Jonge Democraten verwachten dat deze tendens zich in de
toekomst zal voortzetten en uitbreiden. Men moet zich er van bewust zijn
dat er een reële kans is dat in de toekomst een deel van de banen zal
verdwijnen.

Vervang door:

Deze digitalisering biedt tevens de kans voor banen om te verdwijnen,
waardoor mensen de nadruk kunnen leggen op andere manieren om zich
vrij en naar eigen inzicht ten volle te ontplooien. In de overgangsfase naar
deze nieuwe mindset raken er echter veel lager opgeleiden en mensen in
de
middenklasse
in
de
verdringing.
De
Jonge Democraten verwachten dat deze tendens zich voorlopig zal
voortzetten en uitbreiden. Men moet zich er allereerst van bewust zijn dat
er een zeer reële kans is dat in de toekomst een deel van de banen zal
verdwijnen.

Toelichting:

Als Jonge Democraten zijn wij voorstander van een maatschappij waarin
elk individu zich vrij en naar eigen inzicht ten volle kan en mag ontplooien.

het
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Met de groei van de productiecapaciteit dankzij verdere digitalisering zullen
er voldoende materiële middelen zijn om te kunnen voldoen aan de
basisbehoeften, zonder een aanzienlijk deel van de arbeid. Mensen zijn
dan ook vrij om zonder arbeid hun leven naar eigen
inzicht in te vullen.
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Amendement op het Politiek
Programma
AMPP01

Forum over de afschaffing van de EK.

Indieners:

[Leiden-Haaglanden] Duygu Yilmaz, Coen Campert

Woordvoerder:

Serap Akbaba.

Betreft:

Democratie & Openbaar Bestuur, 164-175

Schrap:

De Eerste en Tweede Kamer vormen gezamenlijk het parlement. Het
parlement controleert het beleid van de regering en kan, na goedkeuring
van beide Kamers, wetsvoorstellen aannemen. Ook wordt de Eerste
Kamer niet rechtstreeks door de bevolking gekozen, maar door de leden
van de Provinciale Staten. Deze situatie, waarin de rol van de Eerste
Kamer besluitvorming vertraagd en bovendien ook onvoldoende
democratisch is, is niet wenselijk. De Jonge Democraten zijn daarom
voorstander van een eenkamerstelsel, waarin de huidige Eerste Kamer
wordt afgeschaft. Het wegvallen van de Eerste Kamer leidt tot een
democratischer parlement, aangezien de Tweede Kamer wel rechtstreeks
gekozen wordt. Daarnaast is een snellere en efficiëntere besluitvorming
mogelijk door het wegvallen van een niet direct gekozen hindermacht die
nieuwe wetgeving kan tegenhouden

Toelichting:

De procedure voor het afschaffen van de eerste kamer is intensief en
langdurig. Voor wie dat niet meer weet: eerste lezing door beide Kamers;
ontbinding TK/verkiezingen; tweede lezing door beide Kamers met 2/3
meerderheid. Onvoorstelbaar dus. Desondanks is de EK ondemocratisch
samengesteld en heeft een vertragende werking. Vinden we de eerste
kamer ondemocratisch, kunnen we in dat geval denken aan een
hervorming, maar ondemocratisch, derhalve afschaffen lijkt mijns inziens
vergaand. Je amputeert immers ook niet je vinger als die gebroken is.
Vertraging hoeft niet per definitie negatief te zijn; geeft ook de ruimte om
nader te denken over een bepaald voorstel. De behandeling door de
eerste kamer maakt juist mogelijk dat een voorstel voor de tweede keer,
maar nu door een andere groep, wordt bezien.
Jonge
democraten
hebben
een
praktische
maar
bovenal
probleemoplossend vermogen. Ik pleit dan ook voor de afschaffing van dit
standpunt en het initiatief om samen, onder leiding van het aankomende
bestuur, te discussiëren over de mogelijke hervormingen en nadien een
praktische en een weloverwogen standpunt aan te nemen.

AMPP02

Kamerleden: daar kun je op rekenen

Indieners:

[Werkgroep Democratie & Openbaar Bestuur] Corwin van Schendel,
Jasper van den Hof, Rob Martens, Pauline Gerth van Wijk, George
Penders, Jelle Dobbelaar, Jesse Koper, Maurice Wielens, Michael
Tessers, Wimer Heemskerk

Woordvoerder:

Maurice Wielens

Betreft:

Democratie & Openbaar Bestuur, 176

Voeg toe:

Variabel
aantal
Kamerleden
Om de bevolking beter te kunnen vertegenwoordigen, moet het aantal
zetels in de Kamer afhankelijk worden van inwoneraantallen. De Jonge
Democraten zijn voorstander van een variabel aantal Kamerleden, waarbij
een kamerlid tussen de 50.000 en 70.000 inwoners representeert. Elke
Kamerverkiezing moet een ijkpunt worden voor het vaststellen van het
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aantal leden.
Toelichting:

Oorspronkelijk, in 1848, was er een direct verband tussen het aantal
vertegenwoordigers en de leden van de Tweede Kamer: één Kamerlid
vertegenwoordigde 45.000 inwoners. Sindsdien is de Tweede Kamer
slechts eenmaal uitgebreid. In 1956 werd het aantal Kamerleden verhoogd
van 100 naar 150. In de tussentijd is de bevolking gegroeid met 6.000.000
inwoners, maar is het aantal zetels in de Tweede Kamer niet aangepast.
Dit komt niet ten goede aan de democratische waarde van de
volksvertegenwoordiging. Een nieuwe Kamer is sowieso nodig als de
Eerste Kamer wordt afgeschaft, dus graag lossen we dit probleem dan ook
op.

AMPP03

Amendement Grondwettelijk Hof

Indieners:

Joep Schoenmakers, Robbin van Pelt, Ronald-Marcel van den Hoek,
Olivier Kooi, Sjors van Wickeren

Woordvoerder:

Joep Schoenmakers

Betreft:

Democratie & Openbaar Bestuur, 177-188

Schrap:

Om wél controle te houden op de Tweede Kamer, dienen nieuwe
wetsvoorstellen te worden getoetst aan de Grondwet en internationale
verdragen. Daarom wordt er een Grondwettelijk Hof aangesteld, dat de
bevoegdheid krijgt om aangenomen wetten deels of geheel
ongrondwettelijk te verklaren en buiten werking te stellen. Burgers en
rechtspersonen kunnen een verzoek tot toetsing indienen bij het Hof. De
implementatie van een nieuwe wet wordt opgeschort totdat er een
uitspraak is gedaan. In het kader van rechtsstatelijkheid zal het verruilen
van de Eerste Kamer voor een Grondwettelijk Hof leiden tot een betere
machtenspreiding, aangezien de Tweede Kamer op grondwettelijkheid
wordt gecontroleerd door een onafhankelijk Grondwettelijk Hof. Om te
voorkomen dat politiek en rechtspraak te veel vermengd wordt, dienen de
rechters van het Grondwettelijk Hof niet door politici of burgers, maar door
rechters onderling te worden gekozen. Los van het Constitutioneel Hof, zal
de Raad van State haar adviserende rol in het wetgevingsproces
behouden.

Toelichting:

Het instellen van een Grondwettelijk Hof tast de bedoeling van het
afschaffen van de Eerste Kamer aan. De bedoeling hiervan is dat er
meer democratie komt en dat het wetgevingsproces versneld wordt. Ook
de rechtszekerheid wordt aangetast door de instelling van een
grondwettelijk
hof.
Verder wordt de rechterlijke macht teveel macht gegeven, daar zij elke wet
onder de noemer van de grondwet af kunnen schieten. Daarbij kunnen
wetten onder ons huidige systeem al worden getoetst aan internationale
verdragen, die veelal dezelfde strekking hebben als onze Grondwet. Dit
kan gewoon door rechters in casu worden gedaan. Meer democratie, niet
meer bureaucratie.

AMPP04

Dit amendement gaat over bindende referenda bij het samengaan van
gemeenten

Indieners:

[Werkgroep Democratie & Openbaar Bestuur] Corwin van Schendel,
Jasper van den Hof, Rob Martens, Pauline Gerth van Wijk, George
Penders, Jelle Dobbelaar, Jesse Koper, Maurice Wielens, Michael
Tessers, Wimer Heemskerk

Woordvoerder:

Rob Martens
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Betreft:

Democratie & Openbaar Bestuur, 233-234

Schrap:

Aan de hand van referenda kan de burger zich over een eventuele
samenwerking van gemeenten uitspreken.

Vervang door:

Aan de hand van referenda moet de burger met het samengaan van
gemeenten instemmen.

Toelichting:

In de huidige zin is het onduidelijk over wat voor soort samenwerking het
gaat. In de nieuwe zin is het duidelijk dat het over herindelingen van
gemeenten gaat. Opheffen van gemeenten raakt de soevereiniteit, waar
burgers zich over uit moeten kunnen spreken.

AMPP05

Lobby. Glashelderr.

Indieners:

[Werkgroep Democratie & Openbaar Bestuur] Corwin van Schendel,
Jasper van den Hof, Rob Martens, Pauline Gerth van Wijk, George
Penders, Jelle Dobbelaar, Jesse Koper, Maurice Wielens, Michael
Tessers, Wimer Heemskerk

Woordvoerder:

Wimer Heemskerk

Betreft:

Democratie en Openbaar Bestuur, 262

Voeg toe:

Lobbyisten en belangenorganisaties zijn een nuttig onderdeel van het
besluitvormingsproces omdat zij politici en ambtenaren van praktische
kennis en kennis over de wensen van en problemen die spelen in de
maatschappij. Echter, lobbyisten en belangenorganisaties zijn ook een
belangrijk machtsmiddel dat de invloed van de ene groep ten opzichte van
de ander kan vergroten. Het is dus van groot belang om de transparantie
van deze sector te vergroten, om duidelijk in beeld te krijgen welke
wetgeving wanneer door wie wordt beïnvloed.

Toelichting:

Nederland loopt mijlenver achter op dit gebied. Onder andere de Europese
instelling voor transparantie (zoek naam op) heeft Nederland hier
meerdere keren voor veroordeeld. Ondoorzichtigheid is schadelijk voor het
vertrouwen in de Nederlandse politieke besluitvorming.

AMPP06

Een leven lang recht op onderwijs.

Indieners:

[Leiden-Haaglanden] Duygu Yilmaz, Coen Campert

Woordvoerder:

Daniël Otter.

Betreft:

Hoofdstuk Onderwijs, 321

Voeg toe:

Ook moeten volwassenen het recht krijgen om één dagdeel in de week vrij
te nemen om te studeren.

Toelichting:

Voor alles in het leven zijn twee dingen nodig: tijd en geld. Juist nu moet
een werknemer ook het recht op tijd om te studeren krijgen. Een studie is
een enorme tijdsinvestering en zal grotendeels in de vrije tijd plaatsvinden,
maar moet daar wel concurreren met de opvoeding van kinderen,
mantelzorg en alle andere taken die we (terecht) van zelfstandige mensen
vragen. Dit recht moet ervoor zorgen dat een studie en een baan een
haalbare combinatie worden. Daarnaast gaat het om onbetaald verlof,
zodat de lasten eerlijk over de werkgever en werknemer verdeeld zijn.

AMPP07

Bijzonder onderwijs is niet normaal

Indieners:

[JD Limburg] Dennis van Driel,Justin van schepen

Woordvoerder:

Dennis van Driel

Betreft:

Onderwijs, 360-369
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Schrap:

Bij toekomstgericht onderwijs hoort ook aandacht voor Nederland en
Europa als onderdeel van de wereld. Daarbij is aandacht nodig voor
vreemde talen en andere culturen, leefwijzen en perspectieven zodat
jongeren een breed wereldbeeld ontwikkelen. [De Jonge Democraten zijn
tegen onderwijs waar geen ruimte is voor levensbeschouwelijke diversiteit].
Diversiteit aan onderwijs op grond van onderwijskundige inslag is wel
wenselijk. Ook is het van belang dat in het onderwijs aandacht wordt
besteed aan de pluriformiteit aan levensbeschouwelijke opvattingen in de
samenleving, zodat jongeren leren waar verschillende waarden en
opvattingen vandaan kunnen komen. De Jonge Democraten pleiten er dan
ook voor om alle scholen te verplichten om encyclopedisch onderwijs over
de meest vooraanstaande religies, levensbeschouwingen en filosofische
stromingen in het verplichte curriculum op te nemen.

Vervang door:

Bij toekomstgericht onderwijs hoort ook aandacht voor Nederland en
Europa als onderdeel van de wereld. Daarbij is aandacht nodig voor
vreemde talen en andere culturen, leefwijzen, [religies] en perspectieven
zodat jongeren een breed wereldbeeld ontwikkelen, alsmede voor de
pluriformiteit aan levensbeschouwelijke opvattingen in de samenleving,
zodat jongeren leren waar verschillende waarden en opvattingen vandaan
kunnen komen. De Jonge Democraten pleiten er dan ook voor om alle
scholen te verplichten om encyclopedisch onderwijs over de meest
vooraanstaande religies, levensbeschouwingen en filosofische stromingen
in het verplichte curriculum op te nemen. [In dat kader is geen plaats voor
onderwijs gebaseerd op één religie of levensovertuiging. De gelijkstelling
van het bijzonder aan het openbaar onderwijs dient dus te worden
beëindigd]. Diversiteit aan onderwijs op grond van onderwijskundige inslag
is wel wenselijk.

Toelichting:

Wij zijn als JD (nog) niet expliciet tegen de gelijkstelling van bijzonder
onderwijs aan openbaar onderwijs, ondanks dat wij wel naar een seculiere
overheid en seculiere samenleving streven. Scholen die kinderen
verplichten te bidden of die onderwijzen dat homoseksualiteit een keuze is
en daar dan ook nog financiering voor krijgen van de overheid zijn direct
strijdig met onze progressief-liberale principes. Openbare scholen zijn
prima in staat om onderwijs te geven over religies, en geloof hoort niet
thuis in de klas, maar in de privésfeer.

AMPP08

Detaillering sport in onderwijs

Indieners:

''[Werkgroep Sport], Christiaan Wever, Okkie apeldoorn, Floris Ephraim,
Vincent Westerhof, Thijs van den End.

Woordvoerder:

Christiaan Wever

Betreft:

Onderwijs, 375-381

Schrap:

Schrap: ''Sport draagt bij aan de sociaal-emotionele en cognitieve
ontwikkeling van kinderen en hun kennis over gezondheid. Ook spelen
scholen een rol in het aanmoedigen van kinderen om te sporten.
Samenwerking tussen scholen en lokale sportverenigingen kan
gestimuleerd worden om onder andere optimale benutting van faciliteiten
en mogelijke doorstroom vanuit gymles naar sportvereniging mogelijk te
maken. Naschoolse kennismaking met sport moet mogelijk worden
gemaakt door meerdere partners (scholen, verenigingen, naschoolse
opvang, overheid, et cetera) samen te laten werken, bijvoorbeeld in de
vorm van een Brede School.''

Vervang door:

''Sporten en bewegen draagt onder andere bij aan de sociaal-emotionele
en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Daarbij vergroot sporten en
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bewegen de kennis over gezondheid bij kinderen. Scholen spelen een
grote rol in het aanmoedigen van kinderen om te sporten. De
samenwerking tussen scholen en lokale sportverenigingen is van groot
belang en dient gestimuleerd te worden, om de optimale benutting van
faciliteiten mogelijk te maken en er voor te zorgen dat kinderen
eenvoudiger doorstromen vanuit gymles naar een sportvereniging.
Naschoolse kennismaking met sport moet mogelijk gemaakt worden door
de samenwerking tussen meerdere partners (scholen, verenigingen,
naschoolse opvang, overheid, et cetera) te stimuleren, bijvoorbeeld in de
vorm van een Brede School of betere afstemming tussen de partners.''
Toelichting:

De huidige tekst kan naar ons idee wat gedetailleerder. Daarbij mag er
naar ons idee uitgesproken worden dat er meer gestimuleerd dient te
worden in plaats van kan worden. Voorzichtigheid daar doen we niet aan
bij de JD!

AMPP09

Promoveren is werk.

Indieners:

[Leiden-Haaglanden] Duygu Yilmaz, Coen Campert

Woordvoerder:

Rens Philipsen.

Betreft:

Onderwijs, 521-522

Schrap:

Ook is het belangrijk PhD-studenten en beginnende onderzoekers goede
begeleiding en voorlichting te bieden.

Vervang door:

Ook is het belangrijk promovendi en andere beginnende onderzoekers
goede begeleiding en voorlichting te bieden, alsmede een goede
arbeidsrechtelijke positie. De status van de promovendus als werknemer is
belangrijk voor het aantrekken van nieuw talent enerzijds, en het
rechtvaardig belonen van hun inspanningen anderzijds. De Jonge
Democraten achten een systeem waarin promovendi als studenten in
plaats van werknemers worden beschouwd daarom onwenselijk.

Toelichting:

Werknemers genieten meer bescherming (betalen sociale premies,
pensioenopbouw, rechten bij ziekte of zwangerschap) dan studenten met
een beurs. Het afbreken van deze bescherming maakt ons internationaal
minder aantrekkelijk als land om in te promoveren, en is daarnaast
onrechtvaardig richting een groep die het merendeel van het
daadwerkelijke onderzoek aan universiteiten uitvoeren, een hogere mate
van psychische problemen ervaren, en nu al minder beloond worden dan
hun collega’s buiten de wetenschap. Nederland heeft met haar
werknemer-promovendi een voortrekkersrol die andere landen
langzaamaan beginnen te volgen; we moeten deze koppositie vasthouden.

AMPP10

JD-Kinderen voor Kinderen

Indieners:

[Leiden-Haaglanden] Duygu Yilmaz, Coen Campert

Woordvoerder:

Duygu Yilmaz.

Betreft:

Economie, 770, na "leiden"

Voeg toe:

De Rijksoverheid dient haar regierol in te zetten om te zorgen dat alle
gemeenten effectief beleid implementeren om kinderarmoede te bestrijden
zodat alle kinderen in Nederland gelijke kansen hebben.

Toelichting:

Volgens een rapport van de SER over kinderarmoede uit april 2017 lopen
de regelingen in gemeenten ten aanzien van kinderarmoede sterk uiteen.
De Jonge Democraten vinden dat elk kind, ongeacht woon-en
geboorteplaats, dezelfde kansen zou moeten krijgen . Wij zien daarom
graag dat de Rijksoverheid toeziet op de diversiteit aan regelingen en zich
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inzet om deze gelijk te trekken. Dit kan door middel van overleggen met
wethouders via de Vereniging Nederlandse Gemeenten waarin
wethouders kennis kunnen nemen van de middelen die voorhanden zijn en
de bestaande (financiële) ondersteuning die geboden kan worden vanuit
de Rijksoverheid. Het is uiteindelijk aan de gemeenten om de nieuwe
regelgeving te implementeren.
AMPP11

Met zulke prijsstijgingen raakt zelfs Tom Dumoulin aan de diarree

Indieners:

[Werkgroep Ruimte & Mobiliteit] Antoon Stolwijk, Carl Dirks, Cyriel van
Vugt, Freek Willems, Martijn Derksen, Mathijs Waegemakers, Rens van
Dijk, Rik van Berkel, Stijn Wenders, Ytsen Boomsma & Peet Wijnen

Woordvoerder:

Cyriel van Vugt

Betreft:

Economie, 880, na "kantoorpanden"

Voeg toe:

Huurders in de vrije sector dienen beter beschermd te worden in verband
met de buitensporige prijzen en prijsstijgingen. De Jonge Democraten
pleiten voor een maximale jaarlijkse prijsstijging gelijk aan die van de
sociale huursector. Door deze maatregel wordt de overgang van sociale
huur naar vrije huur makkelijker.

Toelichting:

In het huidige stelsel zien we dat er een tekort aan vrije huurwoningen is.
En de woningen die er zijn, zijn buitensporig duur en stijgen met regelmaat
tientallen procenten per jaar in huur. Mede hierdoor kunnen veel mensen
geen woning in de vrije huursector permitteren of sparen voor een
koopwoning. Door de prijsstijgingen te maximeren ontstaat er eerder
ruimte om geld te sparen voor een koopwoning. Dit is een maatregel naast
de stimulans om de aanbodkant te vergroten via deregulering van het
ruimtebeleid van de overheid.

AMPP12

Drie is teveel

Indieners:

"[JD Rotterdam] Kevin Brongers, Henk Goris"

Woordvoerder:

Koen Sijtsema

Betreft:

Economie, 981-989

Schrap:

Financiële
compensatie
De Jonge Democraten vinden dat niemand in Nederland in armoede
hoeft te leven. Dit betekent dat de overheid moet zorgen voor een
bestaansminimum dat voldoende is om in de basisbehoeften te
voorzien. Om een armoedeval te voorkomen en werken altijd te laten
lonen, pleiten de Jonge Democraten voor een negatieve
inkomstenbelasting. Een negatieve inkomstenbelasting wil zeggen dat
iemand met een laag inkomen een financiële compensatie krijgt in plaats
van aparte toeslagen.

Toelichting:

Negatieve IB staat ook in de nieuwe resolutie arbeidsmarkt. Het is
onwenselijk dat zaken er dubbel instaan omdat het geen meerwaarde
heeft en dit inconsistenties in de hand werkt. Daarnaast wordt het
moeilijker zaken aan te passen als er een nieuw inzicht komt. De JD is
al voor een basisinkomen bij motie Dat maakt dat er zo al drie
wijzigingen nodig zijn om één standpunt te wijzigen.

AMPP13

Het dak repareren wanneer de zon schijnt.

Indieners:

[Leiden-Haaglanden] Duygu Yilmaz, Coen Campert

Woordvoerder:

Daniël Otter.
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Betreft:

Economie, 1014

Voeg toe:

Daarbij willen de Jonge Democraten het wettelijk vastleggen dat bij een
begrotingsoverschot een bepaald percentage wordt gebruikt om de
staatsschuld af te lossen.

Toelichting:

In de paragraaf waarop dit amendement ziet wordt aangehaald dat de
neiging bestaat om hard te bezuinigen wanneer het economisch slecht
gaat en veel geld uit te wanneer het goed gaat. Dit is negatief, omdat het
crises versterkt en het gevaar van inflatie dreigt. Om deze cyclus te
doorbreken zijn de Europese normen vastgesteld. Dat is positief, maar er
is meer nodig. Dit amendement zorgt ervoor dat het wettelijk is vastgelegd
om tijdens economisch goede tijden een deel van het begrotingsoverschot
te gebruiken om de staatsschuld te verlagen en politici te dwingen het dak
te repareren wanneer de zon schijnt.

AMPP14

"Moeten leken altijd kunnen spreken?"

Indieners:

[Kunst, Cultuur en Media] Milan van Manen, Laura de Adelhart Toorop,
Julian de Reus, Rutger de Jong, Bas Heijkamp

Woordvoerder:

Milan van Manen

Betreft:

Kunst, Cultuur, Media, 1324-1325

Schrap:

In dit adviesorgaan zitten zowel leken als mensen met een achtergrond in
de kunst- en cultuursector.

Vervang door:

In dit adviesorgaan zitten mensen die werkzaam zijn in de kunst- en
cultuursector. Hierbij is aandacht voor de diversiteit van de groep.

Toelichting:

Wij zien niet de meerwaarde van het oordeel van een leek op een
specifiek en complex beleidsterrein, zoals dat ook bij andere
beleidsterreinen niet het geval is.

AMPP15

"Van onschatbare waarde"

Indieners:

[Werkgroep Kunst, Cultuur en Media] Milan van Manen, Laura de Adelhart
Toorop, Julian de Reus, Rutger de Jong, Bas Heijkamp

Woordvoerder:

Milan van Manen

Betreft:

Kunst, Cultuur, Media, 1343

Schrap:

De Jonge Democraten geloven in een ondernemende mentaliteit bij
kunstenaars.

Vervang door:

De JD ziet dat jonge kunstenaars van onschatbare waarde zijn voor de
samenleving. Kunstenaars kunnen een alternatief kritisch geluid laten
horen richting de heersende opinie of macht en zij kunnen ons een blik op
andere culturen laten zien waardoor de sociale cohesie in de samenleving
wordt bevorderd.

Toelichting:

Wij willen deze alinea positief laten beginnen. Kunst is geen liefdadigheid,
maar een essentiële pijler van de goed functionerende democratie.

AMPP16

Selectieve korting

Indieners:

[Werkgroep Kunst, Cultuur en Media] Milan van Manen, Laura de Adelhart
Toorop, Julian de Reus, Rutger de Jong, Bas Heijkamp

Woordvoerder:

Laura de Adelhart Toorop

Betreft:

Kunst, Cultuur en Media, 1374-1375

Schrap:

De Jonge Democraten vinden daarom dat de verdere ontwikkeling van
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regionale kortingskaarten voor kunst en cultuur bevorderd moeten worden.
Vervang door:

De Jonge Democraten vinden daarom dat de verdere ontwikkeling van
regionale kortingskaarten voor jongeren en minder vermogenden
bevorderd moeten worden.

Toelichting:

Wij willen de toegang tot kunst en cultuur stimuleren bij groepen die
momenteel hier niet gemakkelijk mee in aanraking komen.

AMPP17

Eropuit!

Indieners:

[Werkgroep Kunst, Cultuur en Media] Milan van Manen, Laura de Adelhart
Toorop, Julian de Reus, Rutger de Jong, Bas Heijkamp

Woordvoerder:

Julian de Reus

Betreft:

Kunst, Cultuur en Media, 1406

Schrap:

Daarnaast moet culturele en kunstzinnige vorming onderdeel blijven van
het curriculum van alle middelbare scholen.

Vervang door:

Daarnaast moet culturele en kunstzinnige vorming onderdeel blijven van
het curriculum van alle middelbare scholen en dienen culturele excursies
gestimuleerd te worden.

Toelichting:

Nederland heeft een prachtige kunst- en cultuursector. Helaas wordt niet
iedereen in staat gesteld hiervan te profiteren. Daarom stimuleren wij
culturele excursies voor alle leerlingen in Nederland.

AMPP18

NIET WEER EEN HOTEL IN EEN HISTORISCH PAND!

Indieners:

[Werkgroep Kunst, Cultuur en Media] Milan van Manen, Laura de Adelhart
Toorop, Julian de Reus, Rutger de Jong, Bas Heijkamp

Woordvoerder:

Julian de Reus

Betreft:

Kunst, Cultuur en Media, 1438-1439

Schrap:

Daarnaast zijn de Jonge Democraten van mening dat voor langdurig
leegstaande monumentale panden herbestemming gevonden moet
worden, zodat ze een functie behouden en onderhouden worden.

Vervang door:

Daarnaast zijn de Jonge Democraten van mening dat voor langdurig
leegstaande monumentale panden herbestemming gevonden moet
worden, zodat ze een functie behouden en onderhouden worden. Hierbij
geven wij de voorkeur aan een maatschappelijk relevante functie.

Toelichting:

Om onze binnensteden leefbaar en bewoonbaar te houden, dient eerst
naar een maatschappelijk relevante functie te worden gezocht bij de
herbestemming van cultureel erfgoed.

AMPP19

Doe niet zo dramatisch

Indieners:

[JD Limburg] Dennis van Driel, Justin van Schepen.

Woordvoerder:

Dennis van Driel

Betreft:

Kunst, Cultuur & Media, 1465

Schrap:

Nederlands drama

Toelichting:

Volgens ons PP moet het een taak van de NPO zijn om Nederlands drama
uit te zenden. Dit kan even goed commercieel (kijk maar naar GTST) en
moet geen overheidstaak zijn. Andere soorten van vermaak op radio en tv
worden namelijk door ons PP al bij de commeriëlen gelegd.

81

Zomercongres der Jonge Democraten
ALV 77 te Rotterdam
AMPP20

Doe niet zo sportief

Indieners:

[JD Limburg] Dennis van Driel, Justin van Schepen.

Woordvoerder:

Dennis van Driel

Betreft:

Kunst, Cultuur & Media, 1465

Schrap:

Sport

Toelichting:

Volgens ons PP moet het een taak van de NPO zijn om sport uit te
zenden. Dit kan prima door de commerciëlen gedaan worden. Sport is
namelijk populair en winstgevend genoeg om door hen te laten uitzenden.

AMPP21

Betaalbaar Bijdragen aan de zorg

Indieners:

Floris van Loo, Bas ter Brugge, Dominiek Veen, Lysanne Schaik, Rutger
Broer en Annabel Broer

Woordvoerder:

Annabel Broer

Betreft:

Volksgezondheid, 1756-1761

Schrap:

De Jonge Democraten zijn voor een inkomensafhankelijke eigen risico in
de zorg. Mensen zullen hierdoor op een eerlijke manier bewust worden
van de kosten van hun zorggebruik. Middels een inkomensafhankelijk
eigen risico krijgt het eigen risico voor iedereen een gewenst effect: bij een
hoger inkomen krijgt het eigen risico meer betekenis en bij een lager
inkomen wordt de last van het eigen risico minder, maar blijft het net zo
voelbaar. Zorgverzekeraars mogen echter geen risicoselectie toepassen
met de verkregen kennis over de financiële situatie van klanten.”

Vervang door:

De Jonge Democraten pleiten om het eigen risico te vervangen door een
eigen bijdrage met een bovengrens voor de totale jaarlijkse bijdrage.
Middels een eigen bijdrage zal de toegang tot de zorg gegarandeerd
blijven doordat slechts een deel van de totale behandeling direct door de
patiënt betaald wordt. Tegelijk zal bewuste zorgconsumptie gestimuleerd
worden omdat de patiënt nog steeds een deel van de kosten betaalt. Door
een bovengrens voor de totale jaarlijkse bijdrage te hanteren wordt
voorkomen dat de meest zorgbehoeftige patiënten een buitensporige
bijdrage moeten leveren aan de zorg. Tot slot kan binnen dit systeem
gemakkelijk onderscheid worden gemaakt in de bijdrage tussen minder
noodzakelijke en noodzakelijke behandelingen. Dit kan door het hanteren
van een laag percentage van het totaalbedrag voor noodzakelijke zorg en
een hoger percentage op minder noodzakelijke zorg.

Toelichting:

Uit onderzoek blijkt dat 14% van de patiënten zorg mijdt vanwege de
kostendrempel van het eigen risico.
Zorg die vanuit het basispakket vergoed wordt kan momenteel zowel via
de eigen bijdrage als via het eigen risico worden belast.
- Eigen bijdrage: een percentage of een vaste bijdrage, afhankelijk van het
zorgproduct,
vastgelegd
in
de
zorgverzekeringswet
- Eigen risico: Alle uitgaven van het basispakket die niet gratis zijn moeten
in eerste instantie volledig betaald worden tot een maximumbedrag. Dit
maximum bedrag bedraagt minimaal €385

AMPP22

Betaalbaar Bijdragen aan de zorg - inkomensafhankelijk

Indieners:

Floris van Loo, Bas ter Brugge, Dominiek Veen, Rutger Broer en Annabel
Broer

Woordvoerder:

Annabel Broer

Betreft:

Volksgezondheid, 1756-1761
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Schrap:

De Jonge Democraten zijn voor een inkomensafhankelijke eigen risico in
de zorg. Mensen zullen hierdoor op een eerlijke manier bewust worden
van de kosten van hun zorggebruik. Middels een inkomensafhankelijk
eigen risico krijgt het eigen risico voor iedereen een gewenst effect: bij een
hoger inkomen krijgt het eigen risico meer betekenis en bij een lager
inkomen wordt de last van het eigen risico minder, maar blijft het net zo
voelbaar. Zorgverzekeraars mogen echter geen risicoselectie toepassen
met de verkregen kennis over de financiële situatie van klanten.

Vervang door:

De Jonge Democraten pleiten om het eigen risico te vervangen door een
eigen bijdrage met een inkomensafhankelijke bovengrens voor de totale
jaarlijkse bijdrage. Middels een eigen bijdrage zal de toegang tot de zorg
gegarandeerd blijven doordat slechts een deel van de totale behandeling
direct door de patiënt betaald wordt. Tegelijk zal bewuste zorgconsumptie
gestimuleerd worden omdat de patiënt nog steeds een deel van de kosten
betaalt. Door een bovengrens voor de totale jaarlijkse bijdrage te hanteren
wordt voorkomen dat de meest zorgbehoeftige patiënten een
buitensporige bijdragen moeten leveren aan de zorg. Omdat deze
bovengrens inkomensafhankelijk bepaald is, zal de maximale financiële
last voor alle patiënten evenredig verdeeld zijn. Zorgverzekeraars mogen
echter geen risicoselectie toepassen met de verkregen kennis over de
financiële situatie van klanten Tot slot kan binnen dit systeem gemakkelijk
onderscheid worden gemaakt in bijdrage tussen minder noodzakelijke en
noodzakelijke behandelingen. Dit kan door het hanteren van een laag
percentage van het totaalbedrag voor noodzakelijke zorg en een hoger
percentage op minder noodzakelijke zorg.

Toelichting:

Uit onderzoek blijkt dat 14% van de patiënten zorg mijdt vanwege de
kostendrempel van het eigen risico.
Zorg die vanuit het basispakket vergoed wordt kan momenteel zowel via
de eigen bijdrage als via het eigen risico worden belast.
- Eigen bijdrage: een percentage of een vaste bijdrage, afhankelijk van het
zorgproduct,
vastgelegd
in
de
zorgverzekeringswet
- Eigen risico: Alle uitgaven van het basispakket die niet gratis zijn moeten
in eerste instantie volledig betaald worden tot een maximumbedrag. Dit
maximum bedrag bedraagt minimaal €385

AMPP23

Emma Wortelboer zegt het!

Indieners:

Peet Wijnen, Emma Wortelboer, Marijn Kijff, Erik Vandewall, Michiel van
der Linden, Patrick van Gogh

Woordvoerder:

Peet Wijnen

Betreft:

Volksgezondheid, 1771-1777

Schrap:

Zowel veelvuldig gebruik van alcohol als van tabak leiden tot ernstig
gezondheidsverlies. De overheid dient de consumptie van deze middelen
dan ook sterk te ontmoedigen. Naast het heffen van accijns dus ook
actieve ontmoediging door verbeterde voorlichting. De risico’s van het
gebruik moeten vermeld worden op de verpakkingen. Tevens vinden de
Jonge Democraten dat alle vormen van reclame voor alcoholhoudende
producten verboden moeten worden, zoals dat nu ook al voor tabak geldt.

Vervang door:

Zowel veelvuldig gebruik van alcohol als van tabak kan leiden tot ernstig
gezondheidsverlies. De Jonge Democraten zijn voorstander van de eigen
verantwoordelijkheid. De overheid dient dan ook zorg te dragen voor
actieve voorlichting zodat mensen zelf een keuze kunnen maken. De
risico’s van het gebruik moeten vermeld worden op verpakkingen en
reclames.
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Toelichting:

Als voorstander van de eigen vrijheid is een paternalistische houding van
de JD ongewenst. Het verbieden van reclame en hoge accijnzen zijn dan
ook niet nodig. Daarnaast kan een matige alcohol-inname gezond zijn, zie
ook
de
website
van
het
voedingscentrum.
http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/alcohol.aspx
Een voorbeeld van voorlichting bij reclames is de bijsluiter bij financiële
producten.

AMPP24

Genetisch voorkomen is beter dan genezen.

Indieners:

[Leiden-Haaglanden] Duygu Yilmaz, Coen Campert

Woordvoerder:

Daniël Otter.

Betreft:

Volksgezondheid, 1948

Voeg toe:

8.3.4. Genetische modificatie voor fatale of zeer ernstige genetische
ziekten
Genetische ziekten veroorzaken in Nederland veel leed: kinderen zien
nooit het daglicht of vechten iedere dag weer voor hun leven en tegen pijn
of andere extreme gevolgen. Dit heeft ook voor de mensen in hun
omgeving grote gevolgen. De Jonge Democraten zijn daarom een
voorstander van onderzoek naar het veranderen van genen bij embryo’s
om fatale of zeer ernstige genetische ziekten te voorkomen. Vanwege de
verstrekkende
gevolgen
moet
dit
onderzoek
aan
strenge
veiligheidsvoorwaarden voldoen en moeten we waarborgen dat er geen
kloof tussen rijk en arm ontstaat.

Toelichting:

Wetenschap is niet koud, ongevoelig of onnatuurlijk. Wetenschap is de
kern van ons menszijn. Wetenschap geeft antwoorden op vragen die ons
brandende hart verlangt. Daar kan ik zelf over meepraten. Ooit bestond er
een kans dat ik een broertje zou krijgen. Hij heeft het alleen nooit tot een
familiefoto weten te schoppen. Dat zorgde bij mijn ouders natuurlijk voor
een gigantisch gevoel aan verlies en verdriet, maar ook voor woede. Bij mij
roept het vooral heel veel vragen op: wat als...? Wij zijn daarin niet alleen.
En al deze mensen, en dan met name het kind, verdienen beter.

AMPP25

Het recht op genetische zelfontplooiing.

Indieners:

[Leiden-Haaglanden] Duygu Yilmaz, Coen Campert

Woordvoerder:

Daniël Otter.

Betreft:

Volksgezondheid, 1948

Voeg toe:

8.3.4.
Genetische
zelfontplooiing
Innovaties in het medische veld maken het steeds makkelijker om de
genen van mensen te veranderen. Deze ontwikkeling kent een enorm
kansrijke en een erg gevaarlijke kant. De kansen liggen met name in
zelfontplooiing. Tot nu toe gebruiken wij daarvoor ieder mogelijk
hulpmiddel. Ook het veranderen van genen stelt ons in staat om onszelf te
ontwikkelen in die richting die wij willen. We kunnen onze lichamen
aanpassen om complexere concepten te bevatten, om onze vaardigheden
te perfectioneren of om het ultieme uit onze gezondheid te halen. De
Jonge Democraten zijn daarom een voorstander van onderzoek naar
genetische verandering bij mensen. Vanwege de verstrekkende gevolgen
moet dit onderzoek aan strenge veiligheidsvoorwaarden voldoen en
moeten we waarborgen dat er geen kloof tussen rijk en arm ontstaat.

Toelichting:

Na regelnummer 1947, en als het amendement ‘Genetisch voorkomen is
beter dan genezen’ wordt aangenomen, na de tekst in dat amendement.
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AMPP26

Het doel heiligt het middel niet altijd

Indieners:

"[JD Rotterdam] Kevin Brongers, Henk Goris"

Woordvoerder:

Koen Sijtsema

Betreft:

Volksgezondheid, 1980-1989

Schrap:

8.4.4
Gedwongen
anticonceptie
Gedwongen anticonceptie is in sommige gevallen nodig om een nog
ongeboren kind te beschermen tegen de ouders. De Jonge Democraten
vinden dat gedwongen anticonceptie mogelijk moet zijn op het moment
dat toekomstige ouders zo goed als zeker hun kind ernstige schade
zullen toebrengen. Bij bepaalde geestelijke aandoeningen en ernstig
falen bij eerdere kinderen kan dit door hulpverleners worden
vastgesteld.
Gedwongen
anticonceptie
zal
altijd
door
een
toetsingscommissie, bestaande uit artsen, ethici en juristen, beoordeeld en
besloten moeten worden, omdat het een ernstige inperking is van de
zelfbeschikking van personen. Omdat gezinssituaties kunnen veranderen
en mensen hun leven kunnen beteren, moeten de persoon zelf en
hulpverleners een hertoetsing aan kunnen vragen.

Vervang door:

De Jonge Democraten zijn tegen gedwongen anticonceptie. Naast de
gigantische inbreuk die gedwongen anticonceptie met zich meebrengt
op de lichamelijke integriteit is dwingen niet efficiënt. Vrouwen met een
psychiatrisch ziektebeeld en een kinderwens hebben daarnaast het
risico dat ze zelf anticonceptie gaan verwijderen, wat levensgevaarlijk
kan zijn. Beter is het om actief te monitoren en desnoods op te nemen.
Kinderen die niet veilig zijn moeten zo snel mogelijk worden
weggenomen.

Toelichting:

Het streven van dit deze paragraaf is zeer nobel, maar in de praktijk is er
weinig steun voor. Vrouwen met psychische problemen die geen
anticonceptie willen wil je niet fysiek dwingen en daarbij is het niet
efficiënt. In de praktijk gaan vrouwen die onder druk worden gezet nu al
doe-het-zelven met scherpe mesjes en brijnaalden. Actief monitoren en
desnoods gedwongen opnemen zijn minder ingrijpende en betere
middelen.

AMPP27

Wat? MILF?! Doe mij maar MEVA.

Indieners:

[werkgroep Duurzaamheid] Ruben van den Bulck; Jara van den Bogaerde;
Cees Haringa; Gerwin Beukhof; Bas Buise

Woordvoerder:

Bas Buise

Betreft:

Milieu & Energie, 2082

Schrap:

Milieu & Energie

Vervang door:

Milieu, Energie, Voedsel & Agricultuur

Toelichting:

Het betreffende hoofdstuk is veel breder dan milieu en energie alleen.
Voedsel en Agricultuur dienen toegevoegd te worden aan de titel om alle
onderwerpen te dekken.

AMPP28

Arend's Legacy!?

Indieners:

Arend Meijer, Mitchel Eijkemans, Christiaan Wever, Nienke Vennik. Steve
Bertens. Mieke de Wit, Martin van Montfort, Eliana Tuijn, Michiel van der
Linden, Marjet van Loo, Felix Woudenberg, Wikke Bouw & Peet Wijnen

Woordvoerder:

Peet Wijnen
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Betreft:

Milieu & Energie, 2082

Schrap:

Milieu & Energie

Vervang door:

Milieu, Energie, Landbouw & Visserij

Toelichting:

De werkgroep die moedert over dit hoofdstuk heeft al vakkundig de eigen
werkgroepsnaam MELV (Milieu, Energie, Landbouw & Voedsel) de nek
omgedraaid en deze omgedoopt naar duurzaamheid. Dit hoofdstuk bevat
nu veel punten in de tekst die niet goed door de titel worden omvat. De
naam van het hoofdstuk omvormen naar duurzaamheid zou de Jonge
Democraten tekort doen. Wij ademen namelijk duurzaamheid en dit komt
in elk hoofdstuk terug.

AMPP29

Stralend groen, geen stralende mensen

Indieners:

Gerwin Beukhof; Jara van den Bogaerde; Bob Goessen; David Schultz;
Bob Vermeent; Martin de Boer; Bas Buise

Woordvoerder:

Bas Buise

Betreft:

Milieu & Energie, 2270-2277

Schrap:

De Jonge Democraten zien kernenergie als een middel om de CO2uitstoot drastisch te verminderden tot de transitie naar duurzame energie is
voltooid. De exploitant dient in de ogen van de Jonge Democraten wel aan
strikte voorwaarden te voldoen. De productie van radioactief afval dient zo
klein mogelijk te zijn. Bovendien moet de exploitant zich privaat verzekeren
voor nationale en internationale schade. Het is onacceptabel als er risico’s
worden afgewenteld op de maatschappij. Tot slot moeten de kosten van
het afbreken van een kerncentrale al worden bepaald voordat de bouw in
gang wordt gezet. De exploitant moet wettelijk verplicht worden om de
onafhankelijk geschatte kosten in een fonds te stoppen, zodat de
maatschappij niet opdraait voor het afbreken van een oude centrale.

Vervang door:

Binnen Nederland zal de kerncentrale van Borssele open blijven zolang
het veilig is en een energiebehoefte vervult. Er zullen geen nieuwe
kerncentrales voor elektrische energieopwekking, gebaseerd op kernfusie
en uranium, gebouwd worden. Kernenergie betreft namelijk geen
duurzame bron, toekomstige generaties hebben er potentieel veel last van
en er zijn genoeg alternatieven voorhanden.

Toelichting:

- Veilige en duurzame technieken zijn ruimschoots en betaalbaar
voorhanden.
- Al bestaande gascentrales in combinatie met CO2 opslag kunnen dienen
als back-up systeem gedurende de energie transitie.
- Kernenergie is gebaseerd op een eindige bron.
- Kernenergie geeft wederom problemen voor de toekomstige generaties.
- Theoretische alternatieven als de kernfusie en thorium reactoren laten te
lang op zich wachten om een serieuze kandidaat in de energietransitie te
zijn.
- De kosten van een potentiële kernramp zijn niet te internaliseren.

AMPP30

Omdat koeienscheten nou eenmaal onwenselijk zijn

Indieners:

[Afdeling Fryslân] Jildau Meijer, Sjirk Bruinsma

Woordvoerder:

Bart van Wijk

Betreft:

Milieu & Energie, 2434, na "faciliteren"

Voeg toe:

De overheid moet in deze dialoog het duurzaamheidsvraagstuk actief
aankaarten.
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Toelichting:

Het stuk over landbouw in deze resolutie gaat te weinig over
duurzaamheid, terwijl de landbouwsector een enorme vervuiler is. Het
toevoegen van deze zin brengt het stuk dichter bij de intentie van de
resolutie.

AMPP31

GOT

Indieners:

Ruben van den Bulck; Cees Haringa; Gerwin Beukhof; Jara van den
Bogaerde; Bas Buise

Woordvoerder:

Bas Buise

Betreft:

Mobiliteit & Ruimtelijke Ordening, 2549

Schrap:

Mobiliteit & Ruimtelijke Ordening

Vervang door:

Gebouwen, Omgeving en Transport

Toelichting:

- Wat is mobiliteit? Gaat het hier over de grove motorische ontwikkeling
van mensen? Het is een te breed en wollig begrip. Hetzelfde geldt voor
Ruimtelijke Ordening, is het de inrichting van het heelal?
- Na overleg is gevonden dat de daadwerkelijke inhoud over gebouwen, je
hele omgeving en transport gaat. Daarom: GOT. Gebouwen, Omgeving &
Transport.
- Door de betreffende resolutie een duidelijke titel te geven is hij
makkelijker te vinden en draagt het bij aan de transparantie van de JD. De
titel maakt daarnaast een einde aan de gebruikte ambtenarentaal die niet
bij onze politieke identiteit past.

AMPP32

Was dat maar het enige probleem

Indieners:

[JD Limburg] Dennis van Driel, Justin van Schepen.

Woordvoerder:

Dennis van Driel

Betreft:

Europese Unie, 3296-3297

Schrap:

De Jonge Democraten zijn van mening dat de verklaring voor de huidige
politieke crisis voornamelijk democratisch van aard is.

Toelichting:

Helaas wordt de EU geplaagd door vele crises. In het voorwoord van
hoofdstuk 12 staat nu het democratic deficit specifiek genoemd als het
belangrijkste probleem. We hebben echter nog steeds het probleem van
gebrek aan visie, het probleem met de substantiële politiek (zoals de
vluchtelingencrisis), het probleem van lidstaten die een ontwikkeling van
autoritaire politiek doormaken (Hongarije en Polen), financiën, en in
Europa is er nog altijd onduidelijkheid over het einddoel van de EU (hoever
gaan we nog integreren?).

AMPP33

Europees Hoofdkwartier

Indieners:

[JD Limburg] Dennis van Driel, Justin van Schepen

Woordvoerder:

Dennis van Driel

Betreft:

Defensie & Internationale Veiligheid, 3847, na "preventie"

Voeg toe:

Eveneens is het noodzakelijk om een permanent Europees operationeel
hoofdkwartier op te zetten om afhankelijkheid van de bereidheid van
lidstaten om een hoofdkwartier ter beschikking te stellen te voorkomen.

Toelichting:

Nu zijn er in principe twee opties voor als de EU een missie heeft:
1) het NAVO-hoofdkwartier gebruiken, of 2) het operationeel hoofdkwartier
van het VK, Duitsland, Frankrijk, Italië of Griekenland gebruiken (die
landen hebben aangegeven hun hoofdkwartier aan de EU ter beschikking
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te stellen indien nodig). Optie 1 heeft als nadeel dat het conflict tussen EUlidstaat Cyprus en NAVO-lidstaat Turkije samenwerking verhindert, en dat
er EU-lidstaten zijn die neutraliteitspolitiek aanhangen en daardoor het
NAVO-gebouw niet in mogen.
Optie 2 heeft als nadeel dat voor elke missie apart bepaald moet worden
waar het operationeel hoofdkwartier dit keer gaat zijn, en als er een besluit
is moet de hele zwik daar naartoe verhuisd worden en moet er huisvesting
gevonden worden voor al het personeel. Een permanent EU-hoofdkwartier
heeft daarom de voorkeur. Let wel, dit is geen opmaat naar een Europees
leger an sich, maar meer een pragmatische stap die tot meer efficiëntie
leidt.
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Politieke Moties
PM01

Zorgeloos stoeien in bed

Indieners:

[JD Utrecht] Heine ten Hoeve, Michiel Lemmers

Woordvoerder:

Blanca de Louw

Constaterende dat


Tot 1 januari 2011 de vergoeding van anticonceptie voor alle vrouwen
onder de basisverzekering viel;
Sinds 1 januari 2011 de vergoeding van anticonceptie vanuit de
basisverzekering alleen nog maar geldt voor vrouwen tot 21 jaar;
Het aantal abortussen niet meer significant daalt en in 2015 zelfs is
gestegen.




Overwegende dat



Anticonceptie het meest effectieve middel is om abortussen te voorkomen;
Elke vrouw recht heeft op toegang tot anticonceptie;
Een aanvullende verzekering voor vrouwen vanaf 21 jaar een onnodige
drempel vormt voor vrouwen die op dat moment geen kinderen willen.

Spreekt uit dat

Anticonceptie weer voor alle vrouwen moet worden vergoed vanuit de
basisverzekering.

Toelichting:

Uit de meest recente cijfers van de inspectie voor de Gezondheidszorg
(IGZ) blijkt dat het aantal abortussen sinds lange tijd weer is gestegen
(cijfers van 2015) Ook is het voor het eerst dat de oudere groep (25-30
jaar) de meeste zwangerschappen liet afbreken, de groep waarbij
anticonceptie niet vanuit het basispakket vergoed wordt. Deze motie
spreekt uit dat anticonceptie weer voor elke vrouw, ongeacht haar leeftijd,
vergoed moet worden.
Onder deze anticonceptiemiddelen vallen:
- Anticonceptiepil
- Evrapleister
- Anticonceptiestaafje (implanon)
- Mirenaspiraaltje
- Koperspiraaltje
- NuvaRing
- Prikpil
- Pessarium

PM02

Minder landen, minder Europarlementariërs

Indieners:

[JD Limburg] Dennis van Driel, Justin van Schepen

Woordvoerder:

Dennis van Driel

Constaterende dat




Overwegende dat



Deze 73 zetels dus vacant komen
Deze 73 zetels normaliter proportioneel herverdeeld worden over de
overgebleven lidstaten
Europarlementariërs nou niet bepaald de drukste baan ter · wereld hebben
Europarlementariërs duur zijn




De 73 Britse zetels na de Brexit niet herverdeeld worden
Het Europees Parlement na de Brexit 678 zetels zal tellen



Spreekt uit dat
Toelichting:

Het Verenigd Koninkrijk de EU gaat verlaten
· Het Europees Parlement 751 zetels telt
· Het Verenigd Koninkrijk 73 zetels toegewezen heeft gekregen

De Brexit is een mooi moment om het EP te verkleinen en 73 salarissen te
besparen
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PM03

Huurcommissie

Indieners:

Bart Coster, Jelke Take, Iris van der Weide, Niek Smits, Remco Vonk,
Johan Visser, Nadine Nouwens, Matt Veerkamp, Hilko Oosterhuis, Daniël
Karssenberg, Jasper van den Hof, Tristan Lemstra, Marlies Buitendijk

Woordvoerder:

Bart Coster

Constaterende dat


In verreweg de meeste zaken die voor de Huurcommissie verschijnen (in
Groningen >80%) de huurder gelijk krijgt;
De enige maatregelen die de Huurcommissie kan opleggen het verlagen
van de huur naar het juiste niveau en het verplicht teruggeven van de
teveel gevraagde huur zijn;
Door te hoge huren studenten gemiddeld 700 euro per jaar teveel betalen;
Het lastig is te achterhalen welke verhuurders vaak de fout ingaan en
welke panden van hen zijn;






Overwegende dat


Spreekt uit dat




Door de beperkte maatregelen die de Huurcommissie tot haar beschikking
heeft, de verhuurder er eigenlijk niet op achter uit kan gaan wanneer deze
te hoge huren heft, zelfs als de Huurcommissie de huurder gelijk geeft;
De huidige maatregelen die de Huurcommissie kan treffen dus een
onvoldoende afschrikkende werking hebben;
De Huurcommissie strengere straffen aan verhuurders op zou moeten
kunnen leggen, waaronder boetes;
De panden van verhuurders die al meer dan vijf keer de fout in zijn gegaan
weergegeven worden op een kaart op de site van de Huurcommissie.

Toelichting:

Als je een te hoge huur gerekend krijgt van je verhuurder (aan de hand
van het puntensysteem) kan je naar de Huurcommissie stappen om dit te
verhelpen en je huur te verlagen en je teveel betaalde huur terug te
krijgen.

PM04

Power to the youngsters!

Indieners:

[JD Rotterdam] Kevin Brongers, Henk Goris, [Werkgroep Democratie &
Openbaar Bestuur] Corwin van Schendel, Jasper van den Hof, Rob
Martens, Pauline Gerth van Wijk, George Penders, Jelle Dobbelaar, Jesse
Koper, Maurice Wielens, Michael Tessers, Wimer Heemskerk

Woordvoerder:

Kevin Brongers

Constaterende dat







Overwegende dat






De kiesgerechtigde leeftijd is vastgesteld op 18 jaar
Jongeren vanaf hun 16e levensjaar onder andere mogen werken,
belasting moeten betalen, zich moeten kunnen identificeren en daarmee
veel wettelijke plichten hebben
Jongeren vanaf hun 16e levensjaar onder andere mogen scooterrijder, een
testament opstellen en onder voorwaarden op zichzelf mogen wonen en
daarmee veel rechten hebben
Een jongere vanaf het 16e levensjaar door een rechter mag worden
veroordeeld als een volwassene
Jongeren van 16 en 17 veel rechten en plichten hebben, maar niet over
hun toekomst mee mogen beslissen tijdens verkiezingen
Jongeren van 16 en 17 ruim tien jaar onderwijs hebben genoten en
daardoor een goede basis aanwezig is om weloverwogen beslissingen te
nemen
Jongeren langer met de gevolgen van beleidskeuzes moeten leven dan
ouderen
Door vergrijzing het gewicht van de stem van jongeren steeds verder
afneemt
Het verlagen van de stemgerechtigde leeftijd, in combinatie met meer
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aandacht voor politiek in het onderwijs, jongerenparticipatie sterk kan
stimuleren
Spreekt uit dat

De stemgerechtigde leeftijd moet worden vastgesteld op 16 jaar

PM05

De EU zonder grenzen, vervoer er dan ook mensen

Indieners:

[WG Ruimte & Mobiliteit] Antoon Stolwijk, Carl Dirks, Cyriel van Vugt,
Freek Willems, Martijn Derksen, Mathijs Waegemakers, Rens van Dijk, Rik
van Berkel, Stijn Wenders, Ytsen Boomsma & Peet Wijnen

Woordvoerder:

Carl Dirks

Constaterende dat

Internationale bus- en treinverbindingen vaak afwezig of ondermaats zijn.

Overwegende dat

De Jonge Democraten streven naar Europese integratie.
In grensoverschrijdende regio's de economische afhankelijkheid niet stopt
bij de grens.



Spreekt uit dat

De Jonge Democraten zich actief inzetten voor het tot stand komen,
versterken en/of revitaliseren van internationale bus- en treinverbindingen,
deze beschouwend en behandelend als ware het nationale bus- en
treinverbindingen.

Toelichting:

Wil Nederland maximaal profiteren van grensoverschrijdende economie,
dan dient hier ook de infrastructuur en organisatie voor te zijn. Binnen
Nederland accepteren we het niet als we niet fatsoenlijk naar een
naastgelegen dorp of stad kunnen reizen, waarom internationaal dan wél?
Staan voor optimale internationale bus- en treinverbindingen ligt volledig in
lijn met de waarden, principes en ambities van de JD op Europees vlak.

PM06

Maak masters mogelijk

Indieners:

Heine ten Hoeve, Michiel Lemmers, Marit Gorissen, Merlijn Langerak,
Luisa El Ouardiji, Taco Brinkman, Kevin Brongers, Blanca de Louw, Tjoek
Korenromp

Woordvoerder:

Heine ten Hoeve

Constaterende dat


Een student die reeds een universitaire master heeft afgerond, voor een
tweede master het instellingstarief betaalt, in plaats van het aanzienlijk
lagere wettelijk tarief.
Dit instellingstarief tussen de 5.000 en 25.000 euro per jaar bedraagt.



Overwegende dat



Het volgen van een tweede master door deze situatie zeer duur wordt,
waardoor veel studenten hiervan afzien.
Ambitieuze studenten geremd worden in hun mogelijkheden om zich
persoonlijk te ontwikkelen en hun carrièrekansen te vergroten.
De Jonge Democraten vinden dat een prijskaartje nooit een reden mag zijn
om af te zien van een opleiding. (Politiek Programma, hoofdstuk Onderwijs
en wetenschap)

Spreekt uit dat

Voor het volgen van een tweede master in Nederland in alle gevallen het
wettelijk tarief voor het collegegeld gerekend moet worden.

Toelichting:

Het volgen van een tweede masteropleiding aan Nederlandse
universiteiten wordt nagenoeg onmogelijk gemaakt door het zeer hoge
collegegeld. Dit voorstel pleit ervoor ook tweede masteropleidingen
aantrekkelijk te maken, om zo ambitie te faciliteren in plaats van af te
straffen.

PM07

Met vriendelijke groet, de Roverheid
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Indieners:

(Brabant) Mieke de Wit, Liselot Dujardin

Woordvoerder:

Michiel van der Linden

Constaterende dat


Er door het CJIB boetes worden opgelegd voor het niet WA verzekeren
van een auto
Deze boete 400 euro bedraagt en binnen 3 maanden oploopt tot 1200
euro als er niet betaald wordt.
Als de boete na 3 maanden niet betaald is er een verzoek tot gijzeling
wordt gedaan.




Overwegende dat




Spreekt uit dat




Deze boete volledig geautomatiseerd wordt opgelegd
De schade die veroorzaakt wordt door onverzekerd rijden op jaarbasis 6
miljoen euro bedraagt
De boetes + verhogingen om en nabij de 900 miljoen euro opleveren op
jaarbasis
Mensen disproportioneel gestraft worden voord iets wat vaak
administratieve nalatigheid is
De boete niet mag oplopen tot 3x het originele bedrag binnen 3 maanden
Er bij wanbetaling geen verzoek tot gijzeling mag worden gedaan

Toelichting:

Mensen worden disproportioneel gestraft voor iets wat vaak
administratieve nalatigheid is. Je autoverzekering loopt af maar je ligt
toevallig net in echtscheiding dus let even niet op? Vol automatisch wordt
er een boete van 400 euro naar je toegestuurd. Kun je dat niet betalen?
Dat is dan jammer want binnen 3 maanden moet je 1200 euro betalen. Dit
is een ordinaire manier van de overheid om meer geld binnen te schrapen
ten koste van burgers

PM08

Roverheid dwingt je tot onzinnige betaling

Indieners:

Michiel van der Linden, Emma Wortelboer, Mieke de Wit, Linda Mooren,
Peet Wijnen, Martijn Kösters, Hannah Bolder, Dennis Berens, Bas
Westerveld, Denise van Dalen, Jurriën Cerneus, Danny Gloudemans,
Remco Trijsburg, Rob Martens, Joery de Vos, Marjet van Loo, Steve
Bertens, Harm Emmen, Marijn Hoogerwerf

Woordvoerder:

Michiel van der Linden

Constaterende dat


Als je een auto bezit, deze onder jouw naam geregistreerd staat in het
register van de RDW
Je een auto kunt “schorsen” uit dit register als je er geen gebruik van
maakt
Deze schorsing een termijn heeft van één jaar
Het 73 euro kost, per auto, om deze schorsing aan te vragen
Het 24 euro kost, per auto, om deze schorsing te verlengen






Overwegende dat






Spreekt uit dat

Rijden met een geschorste auto illegaal is en hier een boete op staat
Als een auto niet geschorst is uit het register van de RDW, regels van auto
bezit direct weer van toepassing zijn: Verzekering, belasting etc
Je zelf op ieder moment een verzoek kunt indienen om de schorsing op te
heffen
Er geen duidelijke reden is voor het feit dat een schorsing maar één jaar
duurt
We vertrouwen op de eigen kracht van mensen om aan te geven wanneer
ze hun auto weer willen gebruiken en dit aan kunnen geven bij de RDW.
Het onzinnige is om op jaarbasis 24 euro te moeten overmaken voor werk
dat de RDW zelf creëert.
Een door de RDW toekende schorsing van een auto uit het register,
voortaan moet gelden totdat de bezitter aangeeft deze schorsing op te
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willen heffen
Toelichting:

Er is geen duidelijke reden voor het feit dat deze schorsing maximaal één
jaar duurt mits je hem verlengt. De RDW creëert zelf werk door een
“verlenging” te eisen waar je vervolgens 24 euro per auto voor moet
betalen. Bureaucratische onzin waar wij als vereniging, die “goed en
efficiënt bestuur” hoog in het vaandel heeft, gewoon tegen moeten zijn.

PM09

Van bodyshot naar bodycam

Indieners:

Andreas Boers, Blanca de Louw, Bram van Wickeren, Carlijn Olde Reuver
of Briel, Cyriel van Vugt, Dennis van Driel, Duygu Yilmaz, Emma
Nordkamp, Eric-Jan Smalbil, Erwin Heijnen, Gerard Peltjes, Gerhard
Kieskamp, Ingeborg Jansen, Ingmar Garrah, Ivo van Hurne, Jantine
Meister, Julian Buitenhuis, Kay Wolters, Laura Nijenhuis, Linsey van der
Veen, Loes Velthuis, Maikel Kessing, Margot Niezen, Marit de Ruiter,
Merijn van As, Nienke Vennik, Nienke Verhoogt, Oguzhan Akdemir, Paul
Bijenhof, Pauline Gerth van Wijk, Peet Wijnen, Rob Welling, Ruben Meijer,
Sanne Aalders, Sewak Arturovic, Sjoerd Kanon, Steyn Lemke, Taco
Brinkman, Tjoek Korenromp, Vera Leonhart, Wieke Rozema, Wouter van
Erkel, Xander Koning, Zilan Kilic

Woordvoerder:

Tjoek Korenromp

Constaterende dat





Overwegende dat




Er steeds vaker bodycams ingezet worden voor opsporing en handhaving;
Er nog geen duidelijke richtlijnen zijn voor de personen die deze bodycams
dragen;
In Zwolle en Amersfoort worden bodycams gebruikt door de politie bij
omgang met dronken jeugd;
In Amstelveen ook Buitengewoon Opsporingsambtenaren met bodycams
werken.
Het filmen van (minderjarige) personen een inbreuk op de persoonlijke
levenssfeer maakt;
De bevoegdheid van het inzetten van dergelijke ‘zware’ middelen slechts
moet toekomen aan een selecte groep personen met een specifieke
opleiding hiervoor;
Uit onderzoek blijkt dat door het tonen van beelden van daden, recidive
significant afneemt.

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten vinden dat middels een landelijk beleid het filmen
met bodycams in de openbare ruimte uitsluitend door politieagenten mag
gebeuren.

PM10

Doneer mij doekoes, Dushi

Indieners:

[JD Groningen] Johan Visser, Matt Veerkamp

Woordvoerder:

Marlies Buitendijk

Constaterende dat


Ex-echtgenoten een onderhoudsplicht hebben, indien de ex-partner niet
voldoende inkomsten heeft om van te leven.
Indien de scheiding op of na 1 juli 1994 werd gesloten de duur van de
partneralimentatie maximaal 12 jaar is voor een huwelijk met kinderen of
zonder kinderen én het huwelijk langer dan 5 jaar duurde.



Overwegende dat


12 jaar lang een ex-partner onderhouden een onnodig lange tijd is;
De partneralimentatie enkel eerder kan stoppen als de ex-partner zelf weer
voldoende inkomsten heeft om van te leven of met een ander trouwt/een
geregistreerd partnerschap aangaat/gaat samenwonen of overlijdt. De
betalende partner op geen enkel van deze mogelijkheden invloed kan
uitoefenen.
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Spreekt uit dat

De duur van de partneralimentatie teruggebracht moet worden naar 5 jaar.

Toelichting:

Op dit moment bestaat er recht op partneralimentatie gedurende maximaal
12 jaar. Een uitzondering wordt gemaakt voor huwelijken die korter dan 5
jaar hebben geduurd en die kinderloos zijn gebleven; hiervoor geldt een
termijn gelijk aan de duur van het huwelijk.

PM11

Ja hallo, het Tim Hofman manifest

Indieners:

[JD Overijssel] Tjoek Korenromp, Merijn van As

Woordvoerder:

Tjoek Korenromp

Constaterende dat


Er geen, door de overheid opgelegde, regels over op welke feestdagen
werknemers verplicht vrij horen te zijn, bestaan;
Alle afspraken omtrent welke feestdagen wel of niet wordt gewerkt, in een
cao zijn opgenomen;
We in Nederland al veel vieren, behalve de democratie;
In Amerika ‘Election Day’, de jaarlijkse federale verkiezingsdag, een
officiële vrije dag is;
Er binnen het Koninkrijk der Nederlanden al bij wet is vastgelegd dat
werkgevers op verkiezingsdag verplicht zijn vrije uren aan hun werknemers
toe te kennen.






Overwegende dat




De huidige, in de meeste cao genoemde vrije dagen, grotendeels
religieuze vieringen betreffen;
Het vieren van de democratie op een nationale feestdag past bij een
moderne samenleving zoals Nederland;
Een vrije dag waarschijnlijk tot een hogere opkomst leidt;
De drukte bij stembureaus waarschijnlijk beter verdeeld is over de dag.

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten vinden dat in alle cao’s een verplichte vrije dag
tijdens de verkiezingsdag van de Europese-, Staten-, Gemeenteraads- en
Tweede Kamerverkiezingen moet worden opgenomen.

Toelichting:

In Curaçao is wettelijk vastgelegd (art.43, lid 2 Kiesreglement
Landsverordening) dat werknemers op verkiezingsdag minimaal vier
aaneengesloten werkuren gelegenheid krijgen om te stemmen. De
werkgever is verplicht medewerkers, minimaal één week vóór de dag der
stemming, te zijner kennis te brengen.
“In Nederland krijgen we vrij omdat de koning jarig is. In Nederland krijgen
we vrij vanwege een vrijdag die goed zou zijn. In Nederland krijgen we vrij
omdat het de eerste dag van een nieuw jaar is.”
“Zeg nooit ‘ik bemoei me niet met politiek’, want politiek bemoeit zich wel
met
jou.
En daarom: bemoei je met de politiek.”

PM12

Oe, de bwoat voar nie?

Indieners:

Bas Buise, Bram Brouwer, Lysanne van Schaik, Bas van der Reest,
Charlotte Berends, Chenoa Geerts, Dennis van Driel, Jelle Dobbelaar,
Wouter Versluys, Mieke de Wit, Olaf Ingels, Rosanne Joosse, Peet Wijnen

Woordvoerder:

Peet Wijnen

Constaterende dat


Het openbaar vervoer (OV) in Nederland steeds meer ingericht wordt op
kostenefficiëntie;
Het OV vrijwel per definitie verlieslatend is;
Veel mensen, zoals ouderen of jongeren zijn aangewezen op het OV;
De laatste jaren veel OV-lijnen zijn een minder aanbod hebben gekregen
of zijn afgeschaft.
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Overwegende dat






Het OV, minus het hoofdrailnet, door regionale overheden georganiseerd
moet worden;
Zij ook verantwoordelijk zijn voor de bekostiging hiervan;
Kleine provincies minder budget hebben om het regionale OV-net te
financieren;
Deze provincies veelal een lagere bevolkingsdichtheid kennen en grotere
reisafstanden;
Het OV in dergelijke gebieden kostbaarder is in exploitatie;
Er een scheefgroei ontstaat in het OV-aanbod tussen regio's met een
hoger budget, meer bewonersdichtheid en beter OV-aanbod en regio's
waar dit tegenovergesteld is.

Spreekt uit dat

De rijksoverheid dunbevolkte regio's ondersteunt om een OV-aanbod te
realiseren dat gelijke voet heeft qua kwaliteit t.o.v. meer dichtbevolkte
regio's.

Toelichting:

Een regio als Zeeland heeft 30 miljoen per jaar beschikbaar om de OVconcessie voor de gehele provincie te financieren. In de regio Zuid-Oost
Brabant is dat 21 miljoen per jaar. En de RET kan zonder subsidie het OV
in Rotterdam uitoefenen. Dit heeft te maken met grotere vervoersstromen
(en dus meer betalende passagiers), maar ook een kleiner
verzorgingsgebied. Bussen zijn dus korter onderweg. Om in regio's als
Zeeland een degelijk OV-aanbod te realiseren is meer budget nodig, iets
dat de provincie Zeeland niet heeft. Daardoor worden nu minder rendabele
lijnen geschrapt en het aanbod verder verschraalt.

PM13

Hoofddoekjes bij de politie

Indieners:

Thomas Wielders, Kevin Brongers, Eric Stok, Mitchel Eijkemans, Bas
Pasterkamp, August Coenders, Yves Lacroix

Woordvoerder:

Thomas Wielders

Constaterende dat


Hoofddoeken dragen nu niet is toegestaan voor agenten bij de
Nederlandse politie
Nederland daarmee achterloopt op veel Angelsaksische landen zoals
Canada, de VS en Groot-Brittanië
Discriminatie op basis van religie niet is toegestaan volgens artikel 1 van
de Grondwet




Overwegende dat



Hoofddoekjes geen belemmering vormen bij werkzaamheden van
Nederlandse politieagenten
Diversiteit bij de politie kan leiden tot minder discriminatie door agenten
Herkenbaarheid van de politie niet in het geding komt als de politiepet over
de hoofddoek wordt gedragen

Spreekt uit dat

De Nederlandse politie hoofddoeken moet toestaan tijdens
werkzaamheden zolang het de herkenbaarheid van de politie niet
ondermijnt.

PM14

Studeren per vak

Indieners:

[JD Amsterdam] Thomas van de Vijver, Martijn van den Hauten

Woordvoerder:

Marjet van Bezooijen

Constaterende dat

Het voor studenten die regulier onderwijs volgen alleen mogelijk is om per
collegejaar te betalen en niet per ECT.

Overwegende dat

Studenten (steeds meer) gestimuleerd worden om zich ook buiten het
verplichte curriculum van een onderwijsinstelling om te ontwikkelen;
Tevens van studenten verwacht wordt dat zij een grotere financiële
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bijdrage leveren aan hun studie nu het collegegeld elk jaar verhoogt en de
basisbeurs is afgeschaft;
Dit vereist van studenten dat zij (meer) gaan werken naast hun studie;
De studiedruk hierdoor sterk toeneemt;
Toenemende studiedruk als gevolg heeft dat studenten studenten beperkt
worden in hun persoonlijke ontwikkeling;
Persoonlijke ontwikkeling nooit belemmerd zou moeten worden door
bureaucratische regels.

Spreekt uit dat

Het voor iedere student mogelijk moet zijn om per vak collegegeld te
betalen tegen het wettelijk tarief.

Toelichting:

Het huidige systeem kan meer flexibiliteit gebruiken. Wanneer er per
studiepunt kan worden betaald en afgestudeerd zijn studenten vrijer zich te
ontplooien buiten het curriculum om.

PM15

Internet, internep, interweg, interniet

Indieners:

Bas Buise, Bram Brouwer, Lysanne van Schaik, Bas van der Reest,
Charlotte Berends, Chenoa Geerts, Dennis van Driel, Jelle Dobbelaar,
Wouter Versluys, Mieke de Wit, Olaf Ingels, Rosanne Joosse, Peet Wijnen

Woordvoerder:

Peet Wijnen

Constaterende dat


De Jonge Democraten als uitgangspunt hebben dat elk individu zich vrij en
naar eigen inzicht ten volle kan en mag ontplooien;
De Jonge Democraten streven naar een samenleving waarin afkomst en
toeval geen reden is om als minder welvaart als individu te kunnen
genieten;
In Zeeland en andere perifere regio's er onvoldoende internet(-snelheid) is;
Hiermee het opleidingsaanbod en individuele ontwikkelkansen gehinderd
worden;






Overwegende dat




Spreekt uit dat




De overheid een faciliterende en ondersteunende rol heeft;
Onderwijs primair een overheidstaak is;
Onderwijs steeds meer leunt op digitaal aanbod (via internet);
De Jonge Democraten mediawijsheid erg belangrijk vinden;
De landelijke overheid samen met regionale overheden op korte termijn
snelle internetverbindingen in heel Nederland realiseert.
De rijksoverheid per direct geld vrijmaakt om alle basisscholen met internet
via glasvezel uit te rusten.

Toelichting:

Basisscholen in de Achterhoek, Groningen en Zeeland hebben moeite om
een volledig modern lesaanbod te realiseren. Dit mede door een te lage
internetsnelheid (bron NOS, 4 mei). Dit gaat ten koste van de
ontwikkelkansen
van
daar
woonachtige
kinderen.
Daarnaast vragen overheden steeds meer dat contact met hen via het
internet loopt. Dit blijkt niet altijd mogelijk. Er zijn agrariërs die voor hun
administratie naar 'de grote stad' moeten omdat zij thuis een te lage
snelheid hebben om overheidssites te laden. Als overheden online
administratie eisen is het redelijk om daar ook middelen beschikbaar voor
te stellen.

PM16

De tent afbreken mag, de weg liever niet

Indieners:

[WG Ruimte & Mobiliteit] Antoon Stolwijk, Carl Dirks, Cyriel van Vugt,
Freek Willems, Martijn Derksen, Mathijs Waegemakers, Rens van Dijk, Rik
van Berkel, Stijn Wenders, Ytsen Boomsma & Peet Wijnen

Woordvoerder:

Rens van Dijk
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Constaterende dat






Overwegende dat



Veel (weg)infrastructuur wordt aangelegd;
Nieuwbouwprojecten voor bestuurders prestigieus en interessant zijn;
Onderhoud duur en weinig zichtbaar is;
Rijkswaterstaat (RWS) opdracht krijg van het ministerie I&M om nieuwe
weg-infrastructuur aan te leggen;
RWS zicht (te) weinig richt op onderhoud.
Onderhoud goedkoper is dan sloop en nieuwbouw;
Onderhoud het gebruik van materialen als beton en staal bespaard;
Onderhoud hiermee tevens duurzamer is dan nieuwbouw.

Spreekt uit dat

Het ministerie van I&M haar beleid meer moet richten op onderhoud en
beheer van bestaande infrastructuur dan op sloop en nieuwbouw. En
daarmee structureel meer budget beschikbaar stelt voor het robuuster
maken van de bestaande infrastructuur.

Toelichting:

Recent werd zichtbaar dat doordat het onderhoud met minimale middelen
moet worden uitgevoerd gevaarlijke situaties ontstaan. Voorbeelden zijn de
afsluiting van de Merwedebrug maar ook bij de aanvaring van de sluis van
Grave. Met een budgettair ruimer onderhoudsbeleid hadden meer
risicomijdende beheeractiviteiten kunnen worden uitgevoerd. Door eerder
onderhoud te plegen of risico-analyses uit te voeren hadden gevaarlijke
situaties voorkomen kunnen worden. Met een robuuster netwerk is nieuwe
infrastructuur minder snel nodig.

PM17

Gratis bevallen voor iedereen

Indieners:

[JD Limburg] Dennis van Driel, Justin van Schepen

Woordvoerder:

Lauri van den Berg

Constaterende dat


Vrouwen in Nederland een bijdrage van 341,31 euro (2017) moeten
betalen als zij voor een bevalling in het ziekenhuis kiezen zonder dat hier
een medische indicatie voor is;
Deze bijdrage vervalt indien een medische indicatie ontstaat voor de
bevalling in het ziekenhuis;
341,31 Euro (2017) voor sommige vrouwen heel veel geld is.




Overwegende dat


Vrouwen hun keuze voor de plaats van bevallen niet horen te maken op
basis van kostenoverwegingen;
Deze bijdrage voor een bevalling in het ziekenhuis zonder medische
indicatie een perverse prikkel is voor vrouwen om te zorgen voor een
medische indicatie (met andere woorden pijnstilling tijdens de baring).

Spreekt uit dat

De eigen bijdrage voor een bevalling in het ziekenhuis zonder medische
indicatie moet vervallen.

PM18

Om’t it memmedei wie doe’t dizze moasje skreaun waard

Indieners:

[Afdeling Fryslân] Jildau Meijer, Sjirk Bruinsma

Woordvoerder:

Marit Schotkamp

Constaterende dat




Overwegende dat



Een bevalling met ruggenprik vergoed wordt door de verzekeraar als
medische ingreep;
Een bevalling zonder ruggenprik niet vergoed wordt.
De ruggenprik een ingrijpende vorm van pijnbestrijding tijdens de bevalling
is;
Gevolgen van een ruggenprik o.a. problemen met plassen, daling van de
bloeddruk, temperatuurstijging en een tijdelijke verlamming kunnen zijn;
De kosten voor een bevalling zonder ruggenprik ongeveer €316,87
bedragen.
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Spreekt uit dat

De Jonge Democraten ervoor pleiten dat een bevalling ook zonder
ruggenprik vergoed wordt door de basisverzekering.

Toelichting:

Als er letterlijk een kind uit je vagina komt dan heb je met recht wel wat
anders aan je hoofd dan het betalen van 300 euro. Het is dan ook niet
meer dan redelijk om deze kosten te vergoeden in de basisverzekering.

PM19

Een principeakkoord alstublieft

Indieners:

[Werkgroep Democratie & Openbaar Bestuur] Corwin van Schendel,
Jasper van den Hof, Rob Martens, Pauline Gerth van Wijk, George
Penders, Jelle Dobbelaar, Jesse Koper, Maurice Wielens, Michael
Tessers, Wimer Heemskerk

Woordvoerder:

Corwin van Schendel

Constaterende dat



Overwegende dat


Spreekt uit dat




Regeringsakkoorden vaak erg dichtgetimmerd zijn
In een aantal gemeenten nu wat openere coalitieakkoorden gebruikt
worden en je hier positieve signalen over hoort
Concessies handig zijn, maar niet alles uitonderhandeld hoeft te worden
Gelegenheidscoalities meer recht doen aan de verkiezingsuitslag
De Jonge Democraten een coalitieakkoord dat vooral over hoofdlijnen
gaat, toejuichen
De Jonge Democraten kritisch tegenover een dichtgetimmerd akkoord
staan.

PM20

Maak van mijn water geen Mijnwater!

Indieners:

[JD Limburg] Dennis van Driel, Justin van Schepen

Woordvoerder:

Martijn Kösters

Constaterende dat


De mijngangen onder Zuid-Limburg tot 1994 kunstmatig drooggehouden
werden door het wegpompen van grondwater
De pompen sindsdien gestopt zijn en het mijnwater continu stijgt richting
het grondwaterpeil
De mijnindustrie ondergronds absoluut niet schoon was
Chemicaliën en de machines die ondergronds werden gebruikt daar zijn
achtergelaten en nu onder water staan





Overwegende dat




Spreekt uit dat





Toelichting:

Het mijnwaterpeil over ongeveer 20 jaar het grondwater zal bereiken
Het mengsel van water en chemicaliën (ca. 525 km3) een milieuschade
(landbouw, natuur, watervoorziening,) met zich meebrengt die niet te
overzien en niet op te ruimen is
Dit veroorzaakt is door (de bezittingen van) een toenmalig staatsbedrijf
De Rijksoverheid zo spoedig mogelijk een onderzoek moet instellen naar
de milieugevolgen van het stijgende mijnwater, met de
drinkwatervoorziening en landbouw als focus, en waar mogelijk per direct
preventieve maatregelen treft.
En gaat over tot de orde van de dag.
Onder het Limburgs land bevond zich ooit het grootste industriegebied van
Nederland, over een oppervlak van 40 bij 15 km, en dan nog eens 1
kilometer in de diepte, was de mijnstreek de grote motor van een
industrialiserend Nederland. Dat verleden lijkt vergeten en verdwenen,
maar onder de grond kruipt een nieuw probleem naar boven. Mijnwater
vult de gangen en neemt de ondergrondse vervuiling met zich mee.
Onzichtbaar totdat het grondwater op grote schaal vervuild wordt.
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PM21

Mooi, nooit meer De Leeuw

Indieners:

[JD Limburg] Dennis van Driel, Justin van Schepen

Woordvoerder:

Dennis van Driel

Constaterende dat

De NPO op dit moment op drie tv-kanalen uitzendt

Overwegende dat

De JD vindt dat alleen “informatie en nieuws, sport, cultuur, opinie en
debat, onderwijs, achtergrond, onderzoeksjournalistiek, Nederlands drama,
documentaire en educatie” een plek moet krijgen op de NPO.
Dit wel wat weinig is om drie zenders mee te vullen



Spreekt uit dat

De NPO over twee kanalen moet beschikken

PM22

Math is like love, a simple idea but it can get complicated

Indieners:

[afdeling Arnhem-Nijmegen], Cyriel van Vugt, Mark Mulder, Jetske
Steenstra, Floris Ephraim

Woordvoerder:

Ingeborg Spoor

Constaterende dat





Overwegende dat



Er een groeiend tekort aan wiskunde docenten is.
Er nu docenten wiskunde geven terwijl ze hier niet voor zijn opgeleid.
Docenten niet een hele opleiding gaan doen als ze worden gevraagd om
wiskunde te geven naast hun eigen vak
Docenten van andere vakken nu voor de klas staan maar zij niet getraind
zijn in het geven van wiskunde.
De opleiding wiskundeleraar bestaat uit onderwijskunde, vakdidactiek en
wiskunde zelf
De docenten wel getraind zijn in voor de klas staan.
Docenten die zijn geslaagd op wiskunde genoeg wiskundige kennis
hebben om de onderbouw les te geven in wiskunde.

Spreekt uit dat

De JD voor een cursus is die docenten die al hun diploma hebben maar
niet opgeleid zijn om wiskunde te geven kunnen volgen. Deze cursus is
een verkorte versie van de opleiding tot wiskundeleraar waarin ze alleen
leren hoe ze wiskunde als vak moeten geven.

Toelichting:

Dit is zodat ze niet een hele opleiding hoeven te volgen maar toch de
kwaliteit van onderwijs wordt verbeterd zodat zij beter worden getraind in
het geven van wiskunde.

PM23

Jong of oud: voorkom die burn-out

Indieners:

[JD Utrecht] Heine ten Hoeve, Michiel Lemmers

Woordvoerder:

Lysanne van Schaik

Constaterende dat


Zowel scholieren, studenten als starters een hoge mate van prestatie- en
sociale druk ervaren;
Burn-out klachten al op steeds jongere leeftijd zichtbaar worden;
Het burn-out risico de laatste jaren onder jongeren (35-ers) steeds verder
is gestegen, met alle gevolgen van dien;




Overwegende dat



De toegenomen druk slecht is voor de gezondheid van een individu;
Een burn-out een psychische ziekte is die we als maatschappij te allen
tijde moeten voorkomen;
Bewustwording van de toegenomen druk op jongeren nodig is;

Spreekt uit dat

De overheid een campagne dient op te zetten om ouders en jongeren
bewust te maken van dit maatschappelijke probleem

Toelichting:

Hoewel de meningen verschillen of een burn-out nou wel of niet een
beroepsziekte is, is aan de cijfers te zien dat steeds meer jongeren
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kampen met burn-out klachten. Dit zijn zowel scholieren, studenten als
starters. Deze klachten beïnvloeden hun verdere carrière of persoonlijke
leven, en kunnen ernstige gevolgen hebben. Er is bewustwording nodig
om te voorkomen dat grote groepen mensen tegen dezelfde problemen
oplopen en om het taboe op burn-outs uit de lucht te halen, en waar nodig
burn-out klachten te kunnen voorkomen. Erkenning van dit
maatschappelijke probleem is noodzakelijk.
PM24

Weet wat je kleedt!

Indieners:

[JD Utrecht] Heine ten Hoeve, Michiel Lemmers

Woordvoerder:

Jara van den Bogaerde

Constaterende dat


Op dit moment is het voor de consument niet transparant genoeg hoe
kleding wordt geproduceerd;
Er is een tekort aan informatie en bewustzijn jegens duurzaam en
verantwoord geproduceerde kleding;
De productie van niet-duurzame kleding heeft ernstige gevolgen voor onze
aarde, zoals CO2-uitstoot, bodemerosie, afname van biodiversiteit,
verstoring van ecosystemen;
Niet-fairtrade kleding voor arbeiders die de kleding maken nadelige
gevolgen heeft, zoals slechte werkomstandigheden en lage lonen.






Overwegende dat


Met het inzichtelijk maken van de productieketens van kleding wordt de
consument gestuurd naar een bewustere keuze betreffende de aanschaf
van kleding;
Duurzame en fairtrade kledingproductie milieubelasting verlaagt en
arbeidsomstandigheden verbetert.

Spreekt uit dat

Fabrikanten van kleding inzicht moeten geven over de productieketen van
hun kleding, zodat het voor de Nederlandse consument bij aankoop van
een kledingstuk transparant is hoe duurzaam en fairtrade een kledingstuk
is geproduceerd.

Toelichting:

Het moet bij de aankoop van kleding een vereiste zijn dat transparantie
van de productieketen van een kledingstuk aanwezig is. Meer inzicht in de
productieketen van kleding leidt tot aanschaf van meer “eerlijke kleding”.
Door een hogere aanschaf van duurzame en fairtrade kleding zal een
trend richting het produceren van alleen maar dit soort kleding ontstaan.
Dit is bevorderlijk voor het terugdringen van CO2-uitstoot in de
productieketen van kleding.

PM25

Wet DBA

Indieners:

(Brabant) Mieke de Wit, Liselot Dujardin

Woordvoerder:

Thijs van Rens

Constaterende dat


Het doel van de Wet Deregulering Arbeidsrelaties is om ZZPers te
verlichten en een voorbeeldovereenkomst te bieden om opdrachten aan te
gaan
De cijfers die Staatssecretaris Wiebes heeft gepresenteerd om zijn Wet
DBA te ondersteunen incorrect zijn
Het KVK aangeeft dat 18% van de ZZPers in de categorie Eigen Arbeid in
2016 heeft ervaren dat opdrachtgevers geen ZZPers willen inhuren door
de DBA
15% van de opdrachtgevers enkel nog via een tussenpersoon willen
werken
46.000 ZZPers een groter niveau van stress op hun dagelijkse werk voelen
20% van alle ZZPers in een nabije toekomst een keer gebruik zou willen
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maken een modelovereenkomst
Overwegende dat




Spreekt uit dat




De Wet DBA daarmee dus niet het beoogde doel van ZZPers hun last op
gebied van financiële risico’s verlichten bereikt
Er wel werkgelegenheid wordt gecreëerd voor detacheringsbureaus ten
koste van de ZZPer zelf
ZZPers merken dat hun werkdruk toeneemt
Deze modelovereenkomsten niet de beoogde doelen bereiken
De Wet DBA 2017 ingetrokken dient te worden en er terug moet worden
gekeerd naar de VAR-regeling zoals voorheen de situatie was
De modelovereenkomsten die voor de DBA zijn ontworpen wel
beschikbaar moeten blijven voor hen die ze willen gebruiken, door middel
van de website van de Belastingdienst

Toelichting:

Sinds 2017 is de VAR overgegaan op de Wet DBA. Dit is er doorgekomen
op basis van foutieve informatie en in de eerste helft van 2017 blijkt dat
ZZPers meer werkdruk ervaren dan voorheen, terwijl dit juist verlicht moet
worden. Opdrachten worden misgelopen, ZZPers hebben moeite met
onderhandelen. Daarmee kan men concluderen dat de wet niet zijn
beoogde doel bereikt en dus beter ingetrokken kan worden, zodat de
overeenkomsten vrijwillig kunnen worden aangegaan en niet verplicht zijn.

PM26

Blijf van mijn DNA af, Edith

Indieners:

[JD Utrecht] Heine ten Hoeve, Michiel Lemmers

Woordvoerder:

Blanca de Louw

Constaterende dat


Demissionair minister Schippers van Volksgezondheid (VVD) wil dat
gegevens over afgenomen lichaamsmateriaal in de zorg beschikbaar
komen voor politie en justitie om verdachten van misdrijven te identificeren;
Ook in het verleden afgestane materiaal hieronder valt;
De Nederlandse biobanken beschikken over 50 miljoen stukjes
lichaamsmateriaal afkomstig van 14 miljoen personen;
De bevoegdheid in strijd is met het medisch beroepsgeheim, dat alleen in
zeer uitzonderlijke gevallen doorbroken mag worden;
Deze bevoegdheid tevens in strijd is met artikel 8 van het EVRM, wegens
het ontbreken va de voorafgaande voorzienbaarheid.






Overwegende dat



Meer mensen hun toestemming zullen weigeren of intrekken om hun
lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek te laten gebruiken;
Deze bevoegdheid de persoonlijke levenssfeer van onze burgers in
ernstige mate geweld aan doet;
Dit een verkapte poging is een landelijke DNA-databank te creëren.

Spreekt uit dat

Lichaamsmateriaal uit de Nederlandse biobanken niet beschikbaar moet
worden gesteld voor politie en justitie.

Toelichting:

Demissionair minister Schippers van Volksgezondheid (VVD) wil dat
gegevens over afgenomen lichaamsmateriaal in de zorg beschikbaar
komen voor politie en justitie. In het wetsvoorstel 'zeggenschap
lichaamsmateriaal' staat dat in uitzonderlijke gevallen politie en justitie
toegang krijgen tot het DNA materiaal van de Nederlandse biobanken.
Schippers wil hiermee het opsporingspercentage van misdrijven verhogen.
De wet biedt echter onvoldoende criteria en waarborgen voor dit gebruik,
waardoor dit voorstel de privacy van ruim 14 miljoen Nederlanders in
ernstige mate geweld aan doet.

PM27

Stau!

Indieners:

(Jonge Democraten Brabant) Mieke de Wit, Liselot Dujardin
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Woordvoerder:

Thijs van Rens

Constaterende dat



Overwegende dat





de mobiliteit van Nederland verandert
de filedruk toeneemt
De verkeersproblematiek over 5 jaar volgens het CROW 1,7 miljard euro
kost
De Nederlandse economie en bevolking baat hebben bij een goede
bereikbaarheid
De filedruk ook in steden zal verdubbelen
Dit betekent dat men ook in steden in de file zal staan
Dit ook negatieve gevolgen heeft voor de luchtkwaliteit en geluidsoverlast

Spreekt uit dat

De Nederlandse overheid meer geld moet investeren in duurzame HOVoplossingen,
snelwegtransferia
en
fietssnelwegen/elektrische-fiets
fietspaden.

Toelichting:

Nederland moet bereikbaar en mobiel blijven. Echter zien we nu dat het
mobiliteitsnetwerk steeds verder dichtslibt. Ingrijpen met duurzame
oplossingen is gewenst om dit probleem tegen te gaan.

PM28

Foar de beulich dermei!

Indieners:

[Afdeling Fryslân] Jildau Meijer, Sjirk Bruinsma

Woordvoerder:

Sjirk Bruinsma

Constaterende dat






Overwegende dat



Spreekt uit dat




De zorgkosten de afgelopen jaren sterk zijn toegenomen;
Actieve deelname aan sport, waaronder fietsen, voor een daling van de
zorgkosten zorgt;
Mobiliteit een positieve impuls aan de economie geeft;
Fietsen beter voor het milieu is dan autorijden.
Het eerste gedeelte van de fietssnelweg tussen Groningen en Assen eind
2017 wordt aangelegd;
Een eventueel overdekte fietssnelweg, waarbij voor beide richtingen altijd
wind mee is, dankzij de huidige technologie nu een mogelijkheid is;
Er dankzij deze fietssnelwegen op veilige, duurzame wijze, een hoge mate
van mobiliteit kan worden bereikt.
De Jonge Democraten pleiten voor de aanleg van meer (interstedelijke)
fietssnelwegen.

Toelichting:

De snelle fietsverbinding zorgt voor een goede bereikbaarheid van de
regio, stimuleert de gezondheid, geeft het toerisme een impuls en draagt
bij aan een duurzame samenleving. Een goede bereikbaarheid draagt ook
bij aan de economische ontwikkeling van een regio.

PM29

Betere kansen voor scholieren

Indieners:

"[JD Rotterdam] Kevin Brongers, Henk Goris"

Woordvoerder:

Sjors van Wickeren

Constaterende dat

Nederland op relatief zeer jonge leeftijd (gemiddeld 12) kinderen selecteert
op niveau in het middelbaar onderwijs;

Overwegende dat

Vroege selectie in het onderwijs de kansengelijkheid schaad;
Met name kinderen die in de marge op een lager niveau terecht komen
veel minder presteren en minder gemotiveerd zijn;
Wanneer een leerling ten tijde van selectie ouder is, kan de leerling veel
beter zelf kiezen welke richting hij op gaat, in plaats van dat een leraar hier
veel invloed op heeft;
De ontwikkeling van van een 12 jarig kind nog sterk kan wijzigen, ten
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goede en ten slechte;
Spreekt uit dat

Definitieve selectie in het middelbaar onderwijs op een latere leeftijd moet
geschieden door in te zetten op meer combinatie klassen (Vmbo-Havo,
Havo-Vwo) dan wel op volledig gemengde klassen.

Toelichting:

Door combinatieklassen in de eerste twee jaar op de middelbare school
kan definitieve selectie worden verschoven van 12 jaar naar gemiddeld 14
jaar. Op termijn zou ook kunnen gekozen worden voor een structuur met
‘middenscholen’ zoals die bestaan in veel andere landen en Nederland in
de jaren ’70. Middenscholen zouden dan volledig gemengde scholen zijn
voor de leeftijd 12 tot 16, zoals onder andere in Engeland het systeem is
ingericht.

PM30

Er klokt hier iets niet

Indieners:

[JD Groningen] Johan Visser, Matt Veerkamp

Woordvoerder:

Iris van der Weide

Constaterende dat




Overwegende dat



Er in Nederland sinds 1977 sprake is van een zomertijd;
De zomertijd is ingesteld als energiebesparende maatregel als o.a. gevolg
van de oliecrisis in 1973;
De zomertijd energie zou besparen (lamplicht) en de mensen ’s avonds
ook meer zonverlichte vrije tijd geven;
Er nooit in onderzoeken is aangetoond dat het inderdaad energiebesparing
oplevert;
Vele mensen hinder ondervinden door het gesleutel met de tijd, ten
aanzien van de biologische klok van mensen;
Er onderzoeken bestaan die aantonen dat er in de week nadat de
zomertijd is ingegaan, en soms ook bij de overgang terug naar wintertijd,
een toename in hartinfarcten laten zien.

Spreekt uit dat

De zomertijd moet worden afgeschaft.

PM31

Wij zijn toch voor gelijke kansen?

Indieners:

"[JD Rotterdam] Kevin Brongers, Henk Goris"

Woordvoerder:

Sjors van Wickeren

Constaterende dat


Erfbelasting geregeld in de successiewet een ontzettend efficiënte
belasting is, met een zeer beperkt substitutie-effect en lage administratieve
lasten;
Er momenteel een uitzondering bestaat van erfbelasting op
ondernemingsvermogen, waardoor ondernemingsvermogen over
generaties word overgeërfd;
De JD met de motie ‘Meritocratie 1 – Feodalisme 0’ heeft opgeroepentot
een uniforme erfbelasting van 40%, onafhankelijk van de relatie met de
erflater;





Overwegende dat





Een verhoging van de erfbelasting en een verlaging van (bijvoorbeeld) de
inkomstenbelasting tot grote economische winst leid, omdat erfbelasting
veel minder schadelijk is;
Vrijstelling van ondernemingsvermogen in de erfbelasting zeker niet
wenselijk is;
Tariefverschillen op basis van de relatie met de erflater economisch
efficiënt zijn, omdat substitutie-effecten verschillen op basis van de relatie
met de erflater;
Progressiviteit in erfbelasting noodzakelijk is voor een betere
verwezenlijking van gelijke kansen;
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Spreekt uit dat



In het huidige systeem van erfbelasting zowel tarieven op basis van de
relatie met de erflater en progressiviteit van de belasting goed geregeld
zijn;





De huidige tarieven van erfbelasting in iedere ‘schijf’ met 20 procent
punt moet worden verhoogd;
De ondernemingsvrijstelling moet worden afgeschaft;

Toelichting:

Erfbelasting is één van de sleutelmiddelen tot het creëren van gelijke
kansen en is daarnaast economisch zeer efficiënt. De JD moet daarom
een sterk en realistisch voorstel voor de erfbelasting hebben. De vorige
motie was niet sterk, omdat het economische logica over het hoofd zag.
Daarnaast is het een onderwerp dat veel te weinig onder de aandacht
wordt gebracht.

PM32

Discriminerend bijzonder onderwijs

Indieners:

"[JD Rotterdam] Kevin Brongers, Henk Goris"

Woordvoerder:

Pim Cramer

Constaterende dat


Bijzondere onderwijsinstellingen mogen selecteren op basis van
levensbeschouwelijke visie;
In artikel 1 van de Grondwet staat dat discriminatie wegens godsdienst niet
is toegestaan;



Overwegende dat



Spreekt uit dat




Dit leerlingen beperkt in hun keuze van een geschikte opleiding;
Leerlingen beoordeeld moeten worden op basis van hun kwaliteiten en niet
hun identiteit;
Er geen sprake is van gelijke kansen, wanneer leerlingen geen toegang
hebben tot scholen op basis van hun identiteit
Bijzonder onderwijs leerlingen niet mag selecteren op
levensbeschouwelijke visie.

Toelichting:

Op dit moment mogen bijzondere onderwijsinstellingen scholieren
weigeren op basis van hun geloof. Zo mag men geen reformatorisch
onderwijs volgen als men geen christelijke identiteit heeft, ondanks dat
men bereid is zich te conformeren aan de regels van de school. Dit is
discrimineren op basis van geloof en daarom moet dit in de wet
aangepast worden.

PM33

Kwaliteit van inburgering onder de maat

Indieners:

[JD Groningen] Johan Visser, Matt Veerkamp

Woordvoerder:

Alisa Lavrenchenko

Constaterende dat


Inburgeraars met verschillende taalniveaus vaak bij elkaar in de klas zitten,
zowel laagopgeleiden als universitair geschoolde mensen;
Er geen duidelijke informatie beschikbaar is over verschillende
taalaanbieders en cursussen slecht getoetst worden;
Het taalniveau van de inburgeringscursus te laag is: slechts zeven procent
van het aantal nieuwkomers in 2013 – 2015 was geslaagd




Overwegende dat



Spreekt uit dat



Er steeds meer commerciële taalaanbieders zijn met hoge prijzen en
keurmerk een wassen neus lijkt;
Het taalniveau van de inburgeringscursus laag is, waardoor veel
nieuwkomers moeite hebben met de integratie;
Statushouders in drie jaar moeten inburgeren, maar dit termijn behoorlijk
wordt overschreden
De kwaliteit van inburgeringscursussen verbeterd moet worden.
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De inburgeringscursussen aan toetsing onderworpen moet worden.

Toelichting:

Er bestaat een overzicht met tevredenheidscijfers en slagingspercentages
van de taalorganisaties. Voor de tevredenheidscijfers wordt bij een
taalaanbieder een steekproefgenomen van het klantenbestand. Maar de
respons haalt soms nog niet de dertig procent. En de kans bestaat dat juist
de
tevreden
mensen
reageren.
De
slagingspercentages
zijn
hoog
en
lijken
veelbelovend.
Maar deze percentages zijn gebaseerd op het aantal mensen dat slaagt
ten opzichte van het aantal mensen dat examen doet. Het aantal cursisten
dat een cursus volgt is vaak vele malen hoger. Cursisten over wie ernstige
twijfel bestaat dat ze het examen halen, worden vaak niet op examen
gestuurd.

PM34

Bloedserieus

Indieners:

Sarah Medas, Iris van der Weide, Nadine Nouwens, Daniël Karssenberg,
Tristan Lemstra, Marlies Buitendijk

Woordvoerder:

Sarah Medas

Constaterende dat



Overwegende dat



Sommig fabrikanten chloor en pesticiden toevoegen aan hun tampons;
Fabrikanten niet verplicht zijn om transparant te zijn over het toevoegen
van stoffen
Vrouwen het recht hebben om te weten wat zij in het meest absorberende
deel van hun lichaam stoppen;
Alleen bij het weten wat er in tampons zit een goede keuze gemaakt kan
worden;
Er weinig gynaecologisch onderzoek wordt gedaan naar aandoeningen die
te maken hebben met deze stoffen

Spreekt uit dat

Fabrikanten verplicht worden gesteld om alle stoffen in hun producten op
de verpakking te zetten

PM35

‘Wat ik in mijn onderbroek heb gaat je niets aan’

Indieners:

"[JD Rotterdam] Kevin Brongers, Henk Goris" "[JD Amsterdam] Thomas de
Vijver, Martijn van den Hauten"

Woordvoerder:

Jetske

Constaterende dat






Overwegende dat


Spreekt uit dat




Toelichting:

Ieders sekse staat vermeld in officiële reisdocumenten, zoals het paspoort;
Bij sekseregistratie slechts twee mogelijkheden bestaan, namelijk ‘man’ of
‘vrouw’;
Niet iedereen in deze hokjes geplaatst kan worden;
Niet iedereen in deze hokjes geplaatst wil worden;
Mensen die behoren tot deze twee categorieën problemen ondervinden bij
bijvoorbeeld paspoortcontroles en andere momenten van identificatie;
Ieder hun identiteit mag uitdragen, ook in officiële documenten als
paspoorten;
Het onwenselijk is dat mensen problemen ondervinden omdat hun uiterlijk
of identiteit niet overeenkomt met hun geregistreerde sekse;
Naast het mogelijk moet zijn te kiezen voor een derde, neutrale categorie
bij de sekseregistratie, naast de categorieën ‘man’ en ‘vrouw’;
Deze derde categorie in het paspoort kan worden weergegeven als ‘X’ of
‘N’
Niet iedereen identificeert zich als man of vrouw. Ook zijn er mensen
die ervoor kiezen sommige dagen zich vrouwelijk te presenteren en
andere dagen als man. Een statische keuze voor ‘man’ of ‘vrouw’ is
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voor hen dus niet voldoende. Daarom pleiten wij voor een toevoeging
van een derde ‘neutrale’ categorie. Neutraal betekent hier dus ‘niet man
en niet vrouw’, en slaat dus niet op ‘iets er tussenin’.
PM36

Want we maken geen onderscheid

Indieners:

[JD Amsterdam] Thomas van de Vijver, Martijn van den Hauten

Woordvoerder:

Remco Vonk

Constaterende dat


Bij sekseregistratie slechts twee mogelijkheden bestaan, namelijk ‘man’ of
‘vrouw’;
Niet iedereen in deze hokjes geplaatst kan worden;
Niet iedereen in deze hokjes geplaatst wil worden;
Mensen die behoren tot deze twee categorieën problemen ondervinden bij
bijvoorbeeld paspoortcontroles en andere momenten van identificatie.





Overwegende dat



Spreekt uit dat




Het onwenselijk is dat mensen problemen ondervinden omdat hun uiterlijk
of identiteit niet overeenkomt met hun geregistreerde sekse bij identificatie;
Lengte, leeftijd, een foto en vingerafdrukken voldoende moeten zijn om
iemand te identificeren;
Sekse slechts relevant is voor medische kwesties.
Sekseregistratie uit reisdocumenten moet worden geschrapt;
Overheden slechts nog naar geslacht of gender mogen vragen als dat
werkelijk noodzakelijk is.

Toelichting:

Niet iedereen identificeert zich als man of vrouw. Ook zijn er mensen die
ervoor kiezen sommige dagen zich vrouwelijk te presenteren en andere
dagen als man. Voor hen is het kiezen van een gender en ook
geslachtsregistratie lastig. Bovendien is een reisdocument iets dat je altijd
bij je hebt, een continue herinnering dat je geen echte plek hebt in de
samenleving. Daarom pleiten wij voor afschaffing van geslachtsregistratie
in reisdocumenten.

PM37

‘Ja maar meneer, U kan dan wel een jurk dragen, U bent nog steeds een
man’

Indieners:

"[JD Rotterdam] Kevin Brongers, Henk Goris" "[JD Amsterdam] Thomas de
Vijver, Martijn van den Hauten"

Woordvoerder:

Kiki

Constaterende dat


Op dit moment een psychische verklaring nodig is om je geregistreerde
sekse te veranderen;
Op reisdocumenten de geregistreerde sekse wordt vermeld;
Niet ieders sekseregistratie overeenkomt met de genderexpressie van een
persoon;




Overwegende dat




Spreekt uit dat

Toelichting:




Dit ongemakkelijke situaties kan veroorzaken voor de persoon in kwestie;
Het veranderen van je geregistreerde sekse een lang proces is;
Een psychisch onderzoek de indruk wekt dat de persoon in kwestie iets
mankeert, terwijl dit niet het geval is;
Niet iedereen die zijn sekseregistratie wilt aanpassen ook een lichamelijke
transities wenst en behandeld wil worden door een genderteam in het
ziekenhuis
Sekse in het paspoort zonder psychisch onderzoek veranderd kan worden
Bijvoorbeeld door twee keer in gesprek te moeten gaan bij de gemeente
zoals in Denemarken
Op dit moment moeten transgender personen een lang proces
doorlopen voordat zij een brief van hun behandelend specialist
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kunnen krijgen dat hen toestemming geeft om bij hun geboortestad
hun
geboorteacte
te
laten
aanpassen
en
daarmee
hun
sekseregistratie. Dat ze toch een traject in moeten van psychische
controle voordat erkend wordt dat hun gender anders is dan hun bij
geboorte aangewezen geslacht, kan voelen als een vernedering.
Wel kunnen er restricties zijn om te voorkomen dat mensen iedere
week langskomen om de registratie aan te passen. Bovendien
moeten ze natuurlijk een nieuw document aanvragen.
PM38

‘Genderrevealparty’

Indieners:

"[JD Rotterdam] Kevin Brongers, Henk Goris" "[JD Amsterdam] Thomas de
Vijver, Martijn van den Hauten"

Woordvoerder:

Jetske

Constaterende dat


Bij de geboorteaangifte alleen de mogelijkheid bestaat om als sekse ‘man’
of ‘vrouw’ in te vullen;
Bij de geboorte niet altijd duidelijk is welke sekse de baby heeft, de
zogenaamde interseks-conditie;
Ouders en artsen gedwongen worden een keuze te maken bij
geboorteaangifte;




Overwegende dat



Spreekt uit dat




Een gedwongen keuze vaak geen goede keuze is;
Niet alle mensen blij zijn met hun toegekende sekse;
Ouders van kinderen met een interseks-conditie aan die kinderen de
mogelijkheid moeten kunnen geven op latere leeftijd zelf een keuze te
maken;
Bij de geboorteaangifte de mogelijkheid moet bestaan geen geslacht op te
geven, als derde optie naast de opties ‘man’ of ‘vrouw’.
Personen bij wie bij de geboorte geen geslacht is opgegeven, op latere
leeftijd, als ze dat willen, alsnog de keuze kunnen maken voor ‘man’ of
‘vrouw’.

Toelichting:

Jaarlijks worden meerdere kinderen geboren in Nederland bij wie niet
met 100% zekerheid is te zeggen of het geslacht ‘man’ of ‘vrouw’ is. Op dit
moment moet door de arts een keuze worden gemaakt. In het
verleden betekende dat soms zelfs dat deze kinderen operatief werden
gecorrigeerd om wel volledig jongentje of meisje te zijn. Dit kan op
latere leeftijd voor grote psychische problemen zorgen. Om dit te
voorkomen moeten deze kinderen zelf de mogelijkheid hebben een
keuze te maken en moet deze niet worden opgedrongen.

PM39

Uber Uber

Indieners:

(Brabant) Mieke de Wit, Liselot Dujardin

Woordvoerder:

Erik VandeWall

Constaterende dat



Overwegende dat



Spreekt uit dat




Uber nu illegaal is
Nu onder de EU-regelgeving moet vallen
Er op deze manier geen innovatie in de sector mogelijk is
Dit nieuwe toetreders afschrikt
Dit niet liberaal is
De Jonge Democraten diensten als Uber als legitiem alternatief ziet voor
de huidige taximarkt
Deze markt moet worden opengebroken om innovatie in de markt te
stimuleren
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PM40

Bas zijn achternaam zegt het al!

Indieners:

[WG Ruimte & Mobiliteit] Antoon Stolwijk, Carl Dirks, Cyriel van Vugt,
Freek Willems, Martijn Derksen, Mathijs Waegemakers, Rens van Dijk, Rik
van Berkel, Stijn Wenders, Ytsen Boomsma & Peet Wijnen

Woordvoerder:

Peet Wijnen

Constaterende dat





Overwegende dat




Er hernieuwde belangstelling is voor personenvervoer door buizen.
Nederland al meerdere netwerken aan ondergrondse infrastructuur heeft.
Behalve gasleidingen er grote leidingstraten liggen door heel Nederland
voor allerlei transportdoelen.
Nederland de komende decennia afscheid neemt van gas.
Het kapitaalvernietiging is om bestaande ondergrondse infrastructuur niet
blijvend te benutten.
Ondergrondse infrastructuur een goede methode is om het landschap niet
te beschadigen.
Ondergrondse infrastructuur veel transportcapaciteit kan bieden.
De overheid bepaalt of er ondergrondse netwerken mogelijk zijn.

Spreekt uit dat

Overheden en het bedrijfsleven bestaande ondergrondse infrastructuur
actiever multi-inzetbaar maken en nieuwe ondergrondse lokale en
nationale infrastructuur realiseren.

Toelichting:

Meer Buis(e), meer beter. Door de bestaande buisleiding voor olie tussen
Rotterdam en Antwerpen stroomt continu 60 miljoen liter olie. Dit staat
gelijk aan 1100 tankwagens. Door als overheid actief nieuwe
transportleidingen mogelijk te maken kan er een stevige reductie aan
vervoersstromen plaatsvinden. Ook lokaal kunnen buizennetwerken
ingezet worden om bijvoorbeeld pakketpost af te leveren en daarmee de
inzet
van
bestelbusjes
verminderen.
(zie
ook:
http://www.logistiek.nl/distributie/blog/2015/6/ondergrondse-buizenpostvoor-pakketlevering-is-mogelijk-101134520)

PM41

Lobby. Glashelderr. Concreet.

Indieners:

[Werkgroep Democratie & Openbaar Bestuur] Corwin van Schendel,
Jasper van den Hof, Rob Martens, Pauline Gerth van Wijk, George
Penders, Jelle Dobbelaar, Jesse Koper, Maurice Wielens, Michael
Tessers, Wimer Heemskerk

Woordvoerder:

Wimer Heemskerk

Constaterende dat


Nederland mijlenver achterloopt op het gebied van het reguleren van
lobbypraktijken.
Lobbyisten als informatieverstrekkers een nuttig onderdeel vormen van het
besluitvormingsproces.
Lobbyisten grote invloed kunnen hebben op de machtsbalans.
De zogenaamde ‘lobbypas’ oud-kamerleden onbeperkt toegang tot de
tweede kamer geeft, hetgeen hen een enorm voordeel in de lobby
industrie geeft.





Overwegende dat


Spreekt uit dat






Het behoud van het democratische besluitvormingsproces cruciaal is.
Transparantie bij De Jonge Democraten hoog in het vaandel staat.
Er een openbaar lobbyregister moet worden ingesteld waarin alle
organisaties die proberen de besluitvorming te beïnvloeden staan
ingeschreven.
Er aantekeningen moeten worden bij wetgeving en onderzoeken wie welke
input heeft gegeven en wat deze input was.
De ‘lobbypas’ voor oud-Kamerleden moet worden afgeschaft.
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Toelichting:

Om het vertrouwen in het politieke besluitvormingsproces te versterken
moet de transparantie worden vergroot. Een lobbycratie is geen
democratie.

PM42

Stembureaus voor iedereen

Indieners:

[Werkgroep Democratie & Openbaar Bestuur] Corwin van Schendel,
Jasper van den Hof, Rob Martens, Pauline Gerth van Wijk, George
Penders, Jelle Dobbelaar, Jesse Koper, Maurice Wielens, Michael
Tessers, Wimer Heemskerk

Woordvoerder:

Michael Tessers

Constaterende dat


De opkomst bij verkiezingen relatief laag is bij jongeren in de categorie van
18 tot 24 jaar
De opkomst eveneens lager is naarmate het opleidingsniveau lager is
Laagopgeleide jongeren hierdoor een groep zijn die gevoelig is voor nietstemmen
Het aantal stemlocaties op het mbo schromelijk tekortschiet in vergelijking
met het aantal stembureaus op locaties voor meer hoogopgeleide
jongeren





Overwegende dat



Stemmen een integraal onderdeel is om jongeren bewust te maken van
hun rol bij het democratisch proces
De overheid zich als doel zou moeten stellen om burgers ongeacht
leeftijd of opleiding zo eenvoudig mogelijk betrokken te laten zijn bij dit
proces

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten voorstander zijn van het verhogen van het aantal
stemlocaties op het mbo.

Toelichting:

Gelijkheid in kansen is een fundamentele waarde voor de Jonge
Democraten. Een situatie waarin een groep, die over het algemeen toch al
minder stemt, meer moeite moet doen om hun stem uit te brengen dan
hoogopgeleide jongeren is onwenselijk.

PM43

Een kat in de zak

Indieners:

[JD Groningen] Johan Visser, Matt Veerkamp

Woordvoerder:

Marlies Buitendijk

Constaterende dat


Een rechtsbijstandverzekering een verzekering is om de verzekeringnemer
bij te staan in het rechtsverkeer;
Ruim drie miljoen Nederlanders een rechtsbijstandverzekering hebben.
Verzekeraars gebruik maken van de zogenoemde geschillenregeling.




Overwegende dat



Spreekt uit dat





Toelichting:

In de huidige geschillenregeling de verzekeringsnemer, een leek, het
ongelijk moet aantonen;
De verzekeraar over meer mogelijkheden beschikt om een second opinion
ect. aan te vragen;
In de huidige geschillenregeling de ‘bewijslast’ bij de verzekeringnemer, de
leek, ligt en niet bij de gespecialiseerde jurist. Dit creëert voor de
verzekeringnemer een onevenredige last.
De rollen in zake de geschillenregeling moeten worden omgedraaid;
De verzekeraar moet een objectieve second opinion verzorgen om aan te
tonen dat een zaak geen aannemelijke kans op succes heeft.
De verzekeraar moet een objectieve second opinion verzorgen om aan te
tonen dat de zaak beter niet kan worden voortgezet.
Geschillenregeling houdt in dat de verzekeraar geen actie hoeft te nemen
voor een zaak of kan met de zaak kan stoppen op het moment dat hij geen
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redelijke
kans
op
succes
aanwezig
acht.
De verzekerde mag deze kwestie vervolgens voor een second opinion
voorleggen aan een advocaat. Acht de advocaat wel een kans aanwezig
het beoogde resultaat te bereiken, dan wordt de zaak bij de advocaat
voortgezet voor rekening van de verzekeraar.
PM44

Heerlijk. Helder. Kraanwater #1

Indieners:

"[JD Rotterdam] Kevin Brongers, Henk Goris"

Woordvoerder:

Gerard Reinders

Constaterende dat




Overwegende dat







Water een eerste levensbehoefte is;
Het Nederlandse kraanwater behoort tot het beste ter wereld;
Kraanwater in de horeca en bij festivals niet altijd tot de keuze behoort.
Water in horecagelegenheden en op festivals een commercieel prijsniveau
heeft;
Het in belang van de volksgezondheid is dat men altijd en overal toegang
heeft tot (kraan)water;
Uit onderzoek van TNS Nipo blijkt dat meer dan de helft van de
festivalbezoekers aangeeft;
dat het moeilijk of zelfs onmogelijk is om op een festival of evenement aan
kraanwater te komen;
Uit onderzoek van TNS Nipo blijkt dat meer dan de helft van de
horecabezoekers het is overkomen dat hen een of meerdere keren
kraanwater is geweigerd toen ze daarom vroegen;
Nederlands kraanwater een topproduct is waar ook best een vergoeding
voor gevraagd mag worden.

Spreekt uit dat

Horecagelegenheden altijd kraanwater beschikbaar moeten maken voor
hun bezoekers;

PM45

Heerlijk. Helder. Kraanwater #2

Indieners:

"[JD Rotterdam] Kevin Brongers, Henk Goris"

Woordvoerder:

Gerard Reinders

Constaterende dat




Overwegende dat







Water een eerste levensbehoefte is;
Het Nederlandse kraanwater behoort tot het beste ter wereld;
Kraanwater in de horeca en bij festivals niet altijd tot de keuze behoren.
Water in horecagelegenheden en op festivals een commercieel prijsniveau
heeft;
Het in belang van de volksgezondheid is dat men altijd en overal toegang
heeft tot (kraan)water;
Uit onderzoek van TNS Nipo blijkt dat meer dan de helft van de
festivalbezoekers aangeeft dat het moeilijk of zelfs onmogelijk is om op
een festival of evenement aan kraanwater te komen;
Uit onderzoek van TNS Nipo blijkt dat meer dan de helft van de
horecabezoekers het is overkomen dat hen een of meerdere keren
kraanwater is geweigerd toen ze daar om vroegen;
Nederlands kraanwater een topproduct is waar ook best een vergoeding
voor gevraagd mag worden.

Spreekt uit dat

Horecagelegenheden en festivals altijd kraanwater beschikbaar moeten
maken voor hun bezoekers.

Toelichting:

https://www.overalkraanwatergraag.nl/petitie.
Beschikbaar
maken
betekent in deze niet dat het gratis moet zijn. De horecaondernemer of
de organisatie van een festival mag zelf bepalen of en hoeveel
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vergoeding ze voor kraanwater vragen.
PM46

Power to the gemeentes

Indieners:

[JD Groningen] Johan Visser, Matt Veerkamp

Woordvoerder:

Arjan de Boer

Constaterende dat


De taakverdeling tussen het rijk en de lokale overheden altijd flexibel is
geweest en deze niet is vastgelegd in de grondwet;
Gemeenten in het verleden vaak het initiatief namen voor het oplossen van
lokale problemen;
Het kabinet Rutte-II sinds 2015 veel zorgtaken bij de gemeenten heeft
belegd maar het rijk tegelijkertijd minder budget beschikbaar stelt aan de
gemeenten.




Overwegende dat




Spreekt uit dat





De gemeenten met minder budget dezelfde taken moet uitvoeren;
De gedachte achter de decentralisaties is dat gemeenten meer maatwerk
kunnen leveren aan hun inwoners;
Met minder budget maatwerk niet altijd geleverd kan worden;
De decentralisaties zorgen voor veel reorganisaties waardoor er minder
tijd, geld en ruime is voor plaatselijk initiatief.
Er meer fiscale autonomie moet komen voor gemeenten. Gemeenten
zouden meer belastingen mogen heffen.
Er algemene regels zouden moeten worden opgesteld voor de omgang
tussen bestuurslagen zodat de lokale autonomie beschermd wordt.
Het onwenselijk is om meer taken af te schuiven op gemeenten. Hierdoor
blijft er meer ruimte en capaciteit voor lokaal initiatief.

Toelichting:

Hierdoor kunnen gemeenten beter hun zorgtaken financieren. Meer
autonomie zal de lokale politiek stimuleren waardoor de betrokkenheid van
burgers vergroot kan worden.

PM47

Allemaal de schuld van het CDA

Indieners:

[Afdeling Fryslân] Jildau Meijer, Sjirk Bruinsma

Woordvoerder:

Danny Hoogstad

Constaterende dat


In Nederland van overheidswege voldoende openbaar onderwijs dient te
zijn;
Dat door krimp het voortbestaan van openbaar onderwijs in plaatsen
bedreigd kan worden.



Overwegende dat




Openbaar onderwijs voor iedereen beschikbaar moet zijn;
Het wenselijk is dat openbaar onderwijs voorrang krijgt op bijzonder
onderwijs;
Binnen het openbaar onderwijs aandacht is voor levensbeschouwingen.

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten gemeenten meer mogelijkheden willen geven om
de sluiting van openbare scholen tegen te gaan.

Toelichting:

Het is onwenselijk dat in (krimp)gemeenten openbare scholen moeten
sluiten, vanwege het feit dat er ook al een christelijke school aanwezig is.
De huidige bepalingen art 24 GW en art 75 Wet op het primair onderwijs,
laten nu teveel ruimte, zodat gemeenten niet in kunnen grijpen wanneer
het openbaar onderwijs dreigt te verdwijnen uit (grote) dorpen/ plaatsen.

PM48

Cremotie

Indieners:

[Afdeling Arnhem-Nijmegen], Cyriel van Vugt, Mark Mulder
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Woordvoerder:

Thomas Vissers

Constaterende dat

Volgens artikel 22 van de wet op lijkbezorging familie aansprakelijk kunnen
worden gesteld voor de kosten op lijkbezorging.

Overwegende dat

Deze kosten worden opgelegd aan individuen die geen invloed hebben op
het overlijden van en het bestaan van de familieverhoudingen met de
overledene
De kosten van slechts het cremeren van een lijk gemiddeld al €1.320,00
bedragen.
Het enkel cremeren van het lichaam voor een aanzienlijk lager bedrag kan
worden gedaan.




Spreekt uit dat

De gemeente zelf een gratis crematieoptie beschikbaar zou moeten
stellen.

Toelichting:

Hierbij dient men in het achterhoofd te houden dat optionele kosten voor
een ofwel een begrafenis of diensten rondom de crematie (advertentie in
krant, receptie na afloop, bloemstukken, etc.) nog steeds voor individuen
die hier voor kiezen zijn.

PM49

Fake news, it’s true

Indieners:

[JD Utrecht] Heine ten Hoeve, Michiel Lemmers

Woordvoerder:

Lysanne van Schaik

Constaterende dat


De journalistiek een belangrijke rol speelt in het controleren van de
verschillende machten;
Nepnieuws moeilijk van echt nieuws te onderscheiden is;



Overwegende dat



Goede journalistiek belangrijk is in een democratie;
Nepnieuws grote gevolgen kan hebben;
De nieuwsconsument zelf niet volledig in staat is de betrouwbaarheid van
nieuws te controleren;

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten media aanmoedigen een onafhankelijke
ombudsman/-vrouw hun journalistieke afwegingen te laten controleren

PM50

Durf het woord duurzaam in de mond te nemen!

Indieners:

Werkgroep duurzaamheid (Jara van den Bogaerde, Gerwin Beukhof, Bas
Buise, Tim den Hartog, Ruben van den Bulck)

Woordvoerder:

Jara van den Bogaerde

Constaterende dat


• Het voedselsysteem kwetsbaar is voor ziektes en een veranderend
klimaat;
• Binnen het JD programma geen visie betreffende duurzame voeding is;
• Voedselproductie grote invloed heeft op milieu kwesties;
• Economieën van verschillende landen (waaronder de Nederlandse
economie) zijn zeer afhankelijk van voedselproductie, hierdoor is een
scherp beleid voor voedselproductie van essentieel belang.





Overwegende dat





• Onduurzame voedselproductie heeft groot effect op biodiversiteit,
bodemkwaliteit, waterkwaliteit, en luchtkwaliteit en is daarnaast
verantwoordelijk voor 20 tot 35% van de uitstoot van broeikasgassen;
• De impact van voedselproductie is groot. Een derde van het land dat
mensen gebruiken is voor voedselproductie. Daarnaast houdt een derde
van al het transport verband met voedselproductie;
• Een vijfde van het wereldwijde energiegebruik wordt gebruikt voor
voedselproductie;
• Driekwart van het zoetwatergebruik is bestemd voor voedselproductie;
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Spreekt uit dat

De JD streeft naar een zo snel mogelijke transitie naar 100% duurzame
voedselproducten binnen Nederland.

Toelichting:

De term duurzame voedselproducten duidt op het gegeven dat
grondstoffen binnen een gesloten systeem blijven en niet uitgeput raken.
Daarnaast is de term duurzame voedselproducten toepasbaar voor
klimaat, energie, landschap, biodiveristeit, water en grondstoffen.
Hergebruik, goede communicatie omtrendt duurzame keuzes, ecologische
gewasbescherming en impact-neutraal maken van landbouw en veeteelt
spelen een crusiale rol in het duurzaam maken van de voedselproductie.

PM51

Kwestie van naam

Indieners:

[afdeling Arnhem-Nijmegen], Cyriel van Vugt, Mark Mulder

Woordvoerder:

Cyriel van Vugt

Constaterende dat



Overwegende dat


De term laagopgeleiden een negatieve toon heeft.
Laagopgeleiden nog te vaak als minderwaardig worden gezien.
De bijdrage van laagopgeleiden aan onze samenleving belangrijk is.
Het onderwijs dat laagopgeleiden genieten vooral van praktische aard is.

Spreekt uit dat

De termen laag- en hoogopgeleiden moeten worden vervangen door
praktisch en theoretisch opgeleid

PM52

Universitair Docent?

Indieners:

[JD Utrecht] Heine ten Hoeve, Michiel Lemmers

Woordvoerder:

Maurice Wielens

Constaterende dat


De focus van het hoger onderwijs meer op onderzoek ligt dan op
onderwijs;
Docenten in het hoger onderwijs geen verplichte onderwijsbevoegdheid
nodig hebben om les te geven;
Docenten in het middelbaar onderwijs verplicht een onderwijsbevoegdheid
moeten halen om les te geven.




Overwegende dat


Spreekt uit dat




Didactische vaardigheden nodig zijn om les te geven;
Promovendi over het algemeen weinig didactische training krijgen.
Er meer aandacht moet worden besteed aan het geven- en kwaliteit van
het onderwijs in het hoger onderwijs;
Onderwijsgevend personeel in het hoger onderwijs een
onderwijsbevoegdheid moet halen om de didactische vaardigheden van
onderwijsgevend personeel te garanderen.

Toelichting:

Met
didactische
vaardigheden
wordt
bedoeld:
• De competentie om het leerproces van de student te sturen;
•
De
vaardigheid
om
een
les
te
kunnen
indelen;
• Het creëren van overzichtelijke taakgerichte sfeer binnen colleges.

PM53

Minder bemaling door het voorkomen van bodemdaling

Indieners:

[JD Utrecht] Heine ten Hoeve, Michiel Lemmers

Woordvoerder:

Gerwin Beukhof

Constaterende dat




(veen)bodemdaling een onderschat probleem is met grote gevolgen (1);
mitigatie van deze gevolgen in de nabije toekomst veel geld zal gaan
kosten (2);
er momenteel geen tot te weinig maatregelen worden getroffen om
bodemdaling te voorkomen/verminderen;
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Overwegende dat



er een risico bestaat dat de Nederlandse weidegebieden definitief zullen
verdwijnen.
het economische belang van de landbouwsector niet van groter belang
mag zijn dan waterveiligheid en duurzaamheid;
het behoudt van het Nederlandse weidelandschap alleen mogelijk is door
bodemdaling te voorkomen;
de Nederlandse staat een plicht heeft om waterveiligheid te garanderen en
de gevolgen van klimaatverandering te bestrijden.

Spreekt uit dat

maatregelen ter voorkoming van bodemdaling moeten een vaste plek
krijgen bij vaststelling van het Nederlandse landbouwbeleid.

Toelichting:

1: De gevolgen van bodemdaling: waterveiligheid, klimaatverandering,
aantasting
funderingen
van
lintdorpen
etc.
2: Schatting van de kosten van bodemdaling (Bureau voor de
Leefomgeving).

PM54

Informatiewijsheid is macht

Indieners:

[JD Groningen] Johan Visser, Matt Veerkamp

Woordvoerder:

Max Valk

Constaterende dat

Er door de technologische vooruitgang er een situatie is ontstaan waar er
sprake is van een overvloed aan informatie en massaopiniemanipulatie op
ongekende schaal.

Overwegende dat

Er huidige vooruitzichten zijn dat deze situatie niet zal veranderen op de
korte termijn en dat deze al daadwerkelijk gevolgen hebben op aken zoals
verkiezingen, klimaatwetenschap en vaccinaties

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten vinden dat er aandacht gegeven moeten worden
aan retorica en bronkennis op de middelbare scholen bijvoorbeeld door
middel van een vak an sich, zoals informatiewijsheid.

PM55

Los die loonkloof op

Indieners:

Tristan Lemstra, Iris van der Weide, Hilko Oosterhuis, Arjan de Boer,
Sarah Medas, Marlies Buitendijk

Woordvoerder:

Sarah Medas

Constaterende dat

In 2014 vrouwen bij de overheid 5 procent minder dan mannen verdienden
en in het bedrijfsleven 7 procent minder voor hetzelfde werk;

Overwegende dat

De JD vindt dat iedereen voor hetzelfde werk gelijk beloond moet worden;
Voorgaande maatregelen niet tot het gewenste effect van gelijke beloning
hebben geleid;



Spreekt uit dat




Bedrijven met werknemers meer gecertificeerd moeten worden op gelijke
beloning bij gelijk werk.
Bedrijven dit certificaat kunnen verkrijgen door de boekhouding te laten
controleren op gelijke beloning.

Toelichting:

Door de boekhouding te laten controleren ontstaat er meer transparantie.
Het dwingt managers en bedrijven om systematisch te kijken naar de
beslissingen over betalingen en compensatie in hun secties. In Finland is
deze wet al ingevoerd. Veel managers en bedrijven die de procedure al
hebben doorlopen hebben zich ook positief over de wet uitgelaten.

PM56

Iedereen is het met me eens!

Indieners:

"[JD Rotterdam] Kevin Brongers, Henk Goris"
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Woordvoerder:

Sjors van Wickeren

Constaterende dat


Digitalisering van de media tot gevolg heeft dat mensen in meerdere mate
een eigen ‘nieuwsbubbel’ creëren;
De Jonge Democraten groot voorstander zijn van het ontwikkelen van een
breed wereldbeeld;



Overwegende dat




Het onwenselijk is dat mensen, en met name jongeren, enkel in aanraking
komen met eensgezinde meningen;
Er veel onwetendheid bestaat over de gevolgen van digitaliseren van de
media;
Uit onderzoek blijkt dat mensen die met name denkbeeld-bevestigende
media lezen steeds minder begrip krijgen voor andere meningen;
Een eigen nieuwsbubbel excessen als radicalisering in de hand werkt;

Spreekt uit dat

Er in het middelbaar onderwijs aandacht moet worden besteed aan nieuwe
media en de effecten van sterke zelfselectie in nieuwsbronnen;

Toelichting:

Dit onderwerp moet met name in het onderwijs op de kaart worden
gezet. Echter is de mate waarin ‘mediabubbels’ wenselijk zijn ook zeker
een debat dat breed moet worden aangegaan.

PM57

Anti-zakkenvullers

Indieners:

"[JD Rotterdam] Kevin Brongers, Henk Goris"

Woordvoerder:

Pim Cramer

Constaterende dat



Overwegende dat



Spreekt uit dat




Bonussen in Nederland op dit moment gemaximaliseerd zijn op 20%
Op Europees niveau wordt gemaximaliseerd op 100%
20% wenselijk is om perverse prikkels te voorkomen
De Europese 100-procentsregeling te hoog is om de perverse prikkels te
voorkomen
De Europese 100-procentsregeling slecht is voor de Nederlandse
concurrentiepositie
De bonusregeling op Europees niveau gemaximaliseerd moet worden
op 20%

PM58

Gratis bestaat niet

Indieners:

[JD Overijssel] Tjoek Korenromp, Merijn van As

Woordvoerder:

Tjoek Korenromp

Constaterende dat


Bezoekersaantallen van binnensteden door online winkelen onder druk
staan;
In Nederland veel ondernemersverenigingen zijn die zich inzetten voor
gratis parkeren in winkelgebieden van stadscentra om deze trend te keren;
Gratis parkeren in kernen voor een groot deel op gemeentelijke
parkeerterreinen plaatsvindt en uit algemene middelen wordt betaald;
De JD al voorstander is van autoluwe binnensteden.





Overwegende dat






Gratis parkeren de bezoekersaantallen van binnensteden niet verhoogt;
Andere overwegingen bij bezoekers een veel grotere rol spelen om een
binnenstad te bezoeken, zoals winkelaanbod en de uitstraling van een
binnenstad;
Binnensteden juist meer bezoekers kunnen trekken als er minder auto’s
rijden en parkeren en de vrijgekomen ruimte voor andere functies wordt
gebruikt zoals trottoirs, fietspaden, terrassen en openbaar groen;
Volgens Milieudefensie fijnstof in binnensteden significant afneemt door
minder autogebruik;
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Bereikbaarheid van een binnenstad wel belangrijk is, maar dat dit ook op
een andere manier geregeld kan worden, zoals goede fietspaden, goed
openbaar vervoer en aantrekkelijke looproutes;
Uit onderzoek blijkt dat mensen op de fiets gemiddeld meer uitgeven dan
mensen die een stadscentrum met de auto bezoeken.

Spreekt uit dat

De JD vindt dat parkeren in binnensteden en stadskernen niet gratis maar
tegen een tarief moet worden aangeboden waarbij de maatschappelijke
kosten en baten met elkaar in evenwicht zijn.

Toelichting:

Behalve fileproblemen kent Nederland ook parkeerproblemen. Parkeren is
bij voorkeur gratis en zo dicht mogelijk bij de bestemming, met veel
binnenstedelijk verkeer en meer ongevallen tot gevolg.
Gratis parkeren werkt niet om binnensteden te revitaliseren: het trekt niet
meer bezoekers. Integendeel: openbare parkeerplaatsen zorgen ervoor
dat binnensteden een slechter verblijfsklimaat hebben. Dit is in diverse
gemeenten onderzocht, waaronder Velp en Kerkrade.
Volgens het Randstad Koopstromenonderzoek (KSO), blijkt dat 4%
bezoekers van binnensteden aangeeft het parkeertarief als belangrijkste te
zien. 51% vindt de compleetheid van het winkelaanbod het belangrijkste.
Kennisplatform CROW onderschrijft dat het niet leidt tot meer of hogere
bestedingen.

PM59

std::cout << "Hello World!“<<std::endl;

Indieners:

[JD Groningen] Johan Visser, Matt Veerkamp

Woordvoerder:

Jelke Take

Constaterende dat


Wij zowel op de banenmarkt als in de maatschappij ansich steeds meer
omringd raken door technologie;
Softwarebedrijven constateren dat er hedendaags te weinig getalenteerde
aanwas vanuit hoger onderwijs is;
Scholen geen of structureel te weinig aandacht aan programmeren
besteden;




Overwegende dat




Programmeerles op basisscholen makkelijk in het curriculum te
implementeren is;
Lesprogramma's voor programmeren door (basis)school docenten
makkelijk op te pakken zijn;
Kennis over ICT bij onze jeugd nodig is voor groei van de Nederlandse
kenniseconomie;
Kinderen die vanaf jonge leeftijd programmeerles krijgen hun cognitie beter
ontwikkelen

Spreekt uit dat

Programmeren moet worden opgenomen in het curriculum van het
basisonderwijs.

PM60

Lerarenregister

Indieners:

[JD Groningen] Johan Visser, Matt Veerkamp

Woordvoerder:

Arjan de Boer

Constaterende dat


De Eerste Kamer februari 2017 ingestemd heeft met het verplicht stellen
van het lerarenregister vanaf 2018;
Hierbij docenten cursussen zullen moeten volgen om aan te tonen dat ze
bekwaam zijn in hun taak;
Dit de aantrekkelijkheid en de kwaliteit van het onderwijs zou vergroten.




Overwegende dat


De toegevoegde waarde van het lerarenregister onduidelijk is;
De validatie van de aangeboden cursussen is onduidelijk.
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Spreekt uit dat

Het verplichte lerarenregister moet worden afgeschaft.

PM61

De periferie van de randstad

Indieners:

[WG Ruimte & Mobiliteit] Antoon Stolwijk, Carl Dirks, Cyriel van Vugt,
Freek Willems, Martijn Derksen, Mathijs Waegemakers, Rens van Dijk, Rik
van Berkel, Stijn Wenders, Ytsen Boomsma & Peet Wijnen

Woordvoerder:

Rens van Dijk

Constaterende dat


Het woord Randstad verwijst naar het gebied dat globaal tussen
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht ligt;
RandstadRail een lightrailnetwerk is dat enkel actief is op de verbindingen
tussen Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer;
Dit netwerk is ontstaan uit het verknopen van bestaande en oude tram- en
treinverbindingen;
Vroeger tal van roemruchte tramverbindingen naast bestaande
spoorwegen steden en dorpen onderling met elkaar verbonden;
Het aantal reizigers met de trein & tram de afgelopen jaren fors is
toegenomen;
Het Lightrailnet van RandstadRail o.a. zorgt dat de RET in Rotterdam
zonder subsidie het OV-net kan exploiteren;
Dit vanwege de opbrengsten die grote getale reizigers met zich
meebrengen.








Overwegende dat






Openbaar vervoer (OV) beter is van het milieu dan reizen met de auto;
Er draagvlak is voor het opnieuw leven inblazen van oude (tram)lijnen;
Door andere partijen wordt gepleit om het wegennet fors uit te breiden;
Op dit moment een groot project wordt uitgewerkt (Schiphol-AmsterdamAlmere) om het bestaande wegennet significant uit te breiden, met een
verdere te verwachten toename van het autoverkeer ('induced demand');
Het wenselijk is in plaats hiervan het OV-net uit te breiden.

Spreekt uit dat

Het lightrailprincipe van RandstadRail wordt uitgebreid naar de gehele
Randstad, in het bijzonder naar de noordelijke Randstadvleugel.

Toelichting:

Het succes van RandstadRail valt o.a. te verklaren aan de hoge frequentie
en het verknopen van bestaande OV-netwerken. Het voordeel van lightrail
t.o.v. treinen is dat deze makkelijker in bestaande stedelijke weefsels
ingebed kunnen worden. Daarbij worden bestaande treinrailverbindingen
omgebouwd tot lightrail, waarbij een hogere reisfrequentie mogelijk was
(zie de lijn R'dam - Hoek v. Holland). Ook in de noordelijke vleugel is dit
mogelijk door de spoorring om Amsterdam deels om te bouwen naar
lightrail en een lijn tussen A'dam en Almere via IJburg aan te leggen.

PM62

Docenten first!

Indieners:

[JD Groningen] Johan Visser, Matt Veerkamp

Woordvoerder:

Arjan de Boer

Constaterende dat

In Nederland de schoolprestaties meer uiteen lopen dan in andere landen.

Overwegende dat

Scholen die beter presteren, lijken een betere leskwaliteit te bieden en ook
te beschikken over sterkere teams;
Binnen deze scholen is meer aandacht voor verbetering en
professionalisering;
De kwaliteit van docenten tussen en binnen scholen sterk verschillend is;
Het lerarentekort blijkt voor sommige scholen harder aan te komen dan
voor anderen. Het percentage onbevoegd gegeven lessen verschilt dan
ook sterk tussen scholen.
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Spreekt uit dat





De onderwijsinspectie meer belang moet hechten aan de kwaliteit van
lessen en de ondersteuning die docenten vanuit scholen aangeboden
krijgen.
Investeringen in het onderwijs docenten de tijd en mogelijkheden moeten
bieden om zich te professionaliseren door middel van lesbezoeken bij
collega’s of andere scholen, onderzoek naar onderwijsverbeteringen en
intervisie.

PM63

Dienstrecht

Indieners:

[JD Groningen] Johan Visser, Matt Veerkamp

Woordvoerder:

Xander Prijs

Constaterende dat



Overwegende dat





Nederland officieel nog steeds de dienstplicht kent;
De dienstplicht sinds 1 mei 1997 officieel is opgeschort
Het hebben van een beroepsleger wenselijk is;
De dienstplicht sinds de opschorting een puur administratief gegeven is;
Verplichte militaire dienst indruist tegen het recht op zelfbeschikking van
het individu;
Dienstplicht een vorm van dwang is;
De militaire dienst een keuze zou moeten zijn.

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten tegen de dienstplicht zijn

Toelichting:

‘Kom niet battlen dan.’

PM64

Decentraal selectie leidt tot deflexie

Indieners:

[JD Groningen] Johan Visser, Matt Veerkamp

Woordvoerder:

Marlies Buitendijk

Constaterende dat


Decentrale selectie een regeling is waarmee aankomende studenten een
plaats kunnen krijgen in numerus fixus opleidingen van hoger onderwijs in
Nederland;
Vanaf het studiejaar 2017-2018 numerus fixus opleidingen enkel op basis
van decentrale selectie studenten aannemen;
De decentrale selectie in het leven is geroepen om de meest gemotiveerde
studenten te kunnen selecteren.




Overwegende dat


Er blijkt dat selectie van studenten middels decentrale selectie niet tot
meer bevlogen of beter gemotiveerde studenten leidt;
Selectie veel geld en inspanning vergt, zowel van de opleiding als van de
kandidaten

Spreekt uit dat

De decentrale selectie moet worden afgeschaft en de numerus fixus
studies terug moeten keren naar de centrale loting

Toelichting:

Lees ook: Medisch Contact - 'Selectie leidt niet tot betere studenten', 10
februari 2017

PM65

De feiten schreeuwen splijten!

Indieners:

[Afdeling Arnhem-Nijmegen], Cyriel van Vugt, Mark Mulder

Woordvoerder:

Thomas Vissers

Constaterende dat


Nederland nog altijd achteraan staat in Europa op het gebied van
duurzaamheid.
Er nog ongeloofelijk veel potentie ligt in nucleaire energie via thoriumfissie
met gesmoltenzoutreactoren.



Overwegende dat

Deze manier van nucleaire energieproductie op zichzelf geen CO2
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produceert.
Er met deze techniek geen kans is op nucleaire meltdown.
Er met deze techniek tenminste 100 keer minder afval wordt geproduceerd
wat in plaats van duizenden jaren maar driehonderd jaar gevaarlijk is. Dit
maakt veilige opslag gemakkelijk.
Één ton thorium net zoveel energie produceert als tweehonderd ton
uranium.
Er een overvloed aan thorium is in de wereld, met bijvoorbeeld veel
reserves in Scandinavië.
Er geen nucleaire wapens kunnen worden gemaakt via thoriumreactoren.
Nucleaire energie de laagste hoeveelheid doden per energie-eenheid
veroorzaakt.
Thoriumreactoren op relatief kortetermijn realiseerbaar zijn.
Energieproductie via thoriumreactoren sneller en goedkoper beschikbaar
zal zijn dan energieproductie via zon en wind.
Nederland als leider op het gebied van deze technologie wereldwijd een
economisch vruchtbare sterke concurrentiepositie zou kunnen vergaren.

Spreekt uit dat

De Nederlandse overheid zich via een gericht programma hard zou
moeten inzetten op het ontwikkelen van thoriumfissie door middel van
gesmoltenzoutreactoren.

PM66

An inconvenient truth

Indieners:

"[JD Rotterdam] Kevin Brongers, Henk Goris"

Woordvoerder:

Kiki Kersten

Constaterende dat


Nederland zich wilt houden aan het Verdrag van Parijs en zijn met het
huidige beleid deze doelstellingen niet gehaald worden
Klimaatverandering geleidelijk zal plaatsvinden.
Nederland over een relatief grote agrarische sector beschikt (Circa 10%
van ons BBP)
Doelstelling 13.1 van de “sustainable development goals” van de VN
inhoudt dat er aanpassingsvermogen en veerkracht nodig is voor gevaren
die verband houden met klimaat in alle landen waaronder de agrarische
sector valt.





Overwegende dat




Spreekt uit dat





Het belangrijk is om tijdig in te spelen op de verandering in onder andere
de omstandigheden van ons land voor voedselproductie zodat de eigen
voedselvoorziening gewaarborgd kan worden.
Boeren ondernemers zijn die bereid zijn te werken op een duurzame
manier. Om deze duurzame praktijken te ondersteunen is een financiële
prikkel en/of beleidsmatige hulp een goede stimulering
Versnellen van nieuwe en inzetten van bestaande initiatieven bijdrage aan
een duurzame voedselproductie en concurrentiekracht van de sector
We actief de agrarische sector met financiële en beleidsmatige hulp
moeten steunen om innovatieve en duurzame initiatieven en innovatie te
bevorderen die in lijn zijn met de “sustainable development goals” van de
VN.
Stimuleer initiatieven gericht op klimaatadaptatie

PM67

De jeugd kan de boom in!

Indieners:

"[JD Rotterdam] Kevin Brongers, Henk Goris"

Woordvoerder:

Take Wester

Constaterende dat



Er veel betegelde speelpleinen zijn op basisscholen.
Basisschoolscholieren behoefte hebben aan `wilde´ schoolpleinen.
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Overwegende dat





Een groene buitenspeelplaats de creativiteit van de kinderen stimuleert.
Basisschoolscholieren uit de stad hierdoor de kans krijgen om een
waardering voor natuur te ontwikkelen.
Groene speelplaatsen de gezondheid bevorderen op de lange termijn.
Er ruimte ontstaat voor lessen met praktijk. (zoals een moestuintje groeien
en planten herkennen.)
Klimbomen de plek van klimrekken kunnen overnemen.

Spreekt uit dat

De JD pleit voor meer groene basisschoolpleinen

PM68

Duurzame leegstand

Indieners:

"[JD Rotterdam] Kevin Brongers, Henk Goris"

Woordvoerder:

Bram van Wickeren

Constaterende dat





Overwegende dat





Spreekt uit dat







Er een leegstand van kantoorpanden van 15% is in Nederland.
De verwachting is dat deze leegstand in de komende jaren zal toenemen.
De Nederlandse overheid momenteel niet van rijkswege startende
ondernemers steunt om zich te vestigen.
In een EYrapport over het Nederlandse vestigingsklimaat Nederland
beschreven wordt als innovatievolger i.p.v. innovatieleider
Een startende onderneming een betere bestemming is voor een gebouw
dan leegstand.
De overheid meer moet doen om startende ondernemingen te
ondersteunen.
Duurzame en innovatieve ondernemingen in het begin veel risico dragen
en daarom een relatief hoge drempel hebben om te beginnen maar van
meerwaarde zijn voor de stedelijke- en kenniseconomie.
Deze plannen een win-win-win situatie veroorzaken voor de ondernemer,
gemeente en verhuurder
De overheid actief een bemiddelende financieel ondersteunende rol neemt
in het samenbrengen van verhuurders van leegstaande kantoorpanden en
startende ondernemers.
De verhuurder een korting biedt op de huurprijs tegenover inkomstenbron
en met de mogelijkheid dat de onderneming zich voor langere tijd vestigt
tegen het volledige huurtarief.
Dat beginnende duurzame en/of innovatieve ondernemers een financieel
aantrekkelijke vestigingsplaats krijgen in een langdurig leegstaand
kantoorpand. Hiertegenover staat een prestatieverplichting waar de
ondernemer binnen bepaalde tijd aan moet voldoen

Toelichting:

Deze voorwaarden van tijdelijke aard zijn en bedoeld om de risicovolle
beginfase van dit type start-ups te ondersteunen. Case to case moet er
worden afgesproken welke korting wordt geboden en binnen welke tijd een
bepaalde doelstelling van de onderneming moet worden bereikt. Deze
doelstelling hangt af van de aard van de onderneming, de mate van
duurzaamheid
en/of
innovatie.
(http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-nl-attractiveness-survey2015/$FILE/ey-nl-attractiveness-survey-2015.pdf).
http://www.vebego.com/nl-nl/news/6/30/6912/yask-en-hago-nextfaciliteren-flexibele-invulling-leegstand-kantoren-delen-met-popupoffice.aspx

PM69

Meer later is meer beter

Indieners:

(Brabant) Mieke de Wit, Liselot Dujardin

Woordvoerder:

Liselot Dujardin
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Constaterende dat



Overwegende dat





Veel jongeren kampen met een slaaptekort
Recente onderzoeken uitwijzen dat het bioritme en schoolprestaties
gebaat zijn bij latere aanvangstijden van school
De Jonge Democraten onderwijs belangrijk vinden
De Jonge Democraten streven naar een efficiënte leercultuur
De Jonge Democraten graag vooruitstrevend zijn
De 9-tot-5 cultuur niet meer van deze tijd is
De omstandigheden voor goede leerprestaties optimaal moeten zijn

Spreekt uit dat

Scholen niet eerder dan 09:30 uur mogen aanvangen met de lessen

PM70

Help Huis Doorn de winter door!

Indieners:

[JD Utrecht] Heine ten Hoeve, Michiel Lemmers

Woordvoerder:

Joram Schollaardt

Constaterende dat


Er verschillende musea zijn wiens collectie door het Rijk wordt bestempeld
tot rijkscollectie;
Deze musea hiermee worden opgezadeld met extra onderhouds- en
beheerstaken ten behoeve van deze rijkscollecties;
Zij hier geen structurele kostendekkende vergoeding voor krijgen vanuit de
overheid;




Overwegende dat



Rijkscollecties een belangrijk onderdeel van onze cultureel erfgoed zijn;
Rijkscollecties met zorg zijn uitgekozen en derhalve in stand gehouden
moeten worden;
Het toewijzen van de status ‘rijkscollectie’ een politiek besluit is;

Spreekt uit dat

De overheid structureel zorg moet dragen voor de instandhouding van
rijkscollecties.

Toelichting:

In de Erfgoedwet uit 2016 worden rijkscollecties ‘de museale
cultuurgoederen van de Staat’ genoemd. Op grond van deze wet kan het
beheer van rijkscollecties echter ook aan musea worden toegewezen door
de minister van OCW. Voor deze wettelijke beheertaak krijgen Rijksmusea
weliswaar een structurele subsidie, maar deze is niet kostendekkend. Een
voorbeeld hiervan is Huis Doorn, dat onlangs nog aankondigde de deuren
te sluiten om aan de onderhoudsverplichtingen van hun rijkscollectie te
kunnen voldoen, voordat er uiteindelijk extra tijdelijke subsidie vanuit het
rijk werd toegewezen.

PM71

Flexibilisering arbeidscontracten

Indieners:

(Brabant) Mieke de Wit, Liselot Dujardin

Woordvoerder:

Thijs van Rens

Constaterende dat


Op basis van artikel 7:652 en 7:668 van het burgerlijk wetboek
onderscheid wordt gemaakt in de maximale duur tussen een contract voor
bepaalde tijd en een contract op basis van uitzendbeding
Er nauwelijks contracten voor onbepaalde tijd worden uitgegeven, dat
medewerkers wel regelmatig de behoefte uitspreken om langer in dienst te
zijn
Er door bepaalde akkoorden verder kan worden uitgebreid op die drie jaar,
indien dat overeengekomen is in een CAO, waarbij uitzendbedingen een
uitzondering hebben





Overwegende dat



Een voordeel van een half jaar extra in dienst mogen zijn voor een
uitzendkracht onnodig is en een voordeel geeft
Verdere contractuitbreidingen mogelijk moeten zijn
Er rekening moet worden gehouden met het aantal contracten dat mag
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Spreekt uit dat







worden uitgegeven wanneer een uitbreiding wordt doorgevoerd
Seizoensarbeid niet belemmerd mag worden
Een contract voor bepaalde tijd moet worden kunnen verstrekt voor 60
maanden
Het aantal contracten dat mag worden uitgegeven van drie naar acht
contracten moet gaan
Er een clausule moet worden meegenomen ter beperking van het
verstrekken van meer dan vier contracten korter dan vijf maanden ter
voorkoming dat een medewerker na twee jaar aan acht contracten zit
Er een uitzondering moet worden gemaakt op bovenstaande clausule voor
seizoensarbeid

Toelichting:

In de huidige situatie is het zo dat een contract voor bepaalde tijd na drie
jaar moet worden beëindigd. Voor uitzendcontracten is dit 3,5 jaar. Zowel
werknemers en werkgevers hebben behoefte aan een langere
arbeidsrelatie, wat met deze motie mogelijk gemaakt wordt.
Verder wordt het aantal contracten dat kan worden uitgegeven
geharmoniseerd om overeen te komen met de toename van maximale
duur. Er wordt een beperking aan gehangen: Werkgevers kunnen beperkt
contracten van korte duur uitgeven, ter voorkoming dat contracten alsnog
maar voor twee jaar gelden. Om te voorkomen dat seizoenswerk hiermee
geraakt wordt, is daar een uitzonderingsclausule voor meegenomen.

PM72

Betaal lekker zelf die Toscaanse bruiloft!

Indieners:

[JD Utrecht] Heine ten Hoeve, Michiel Lemmers

Woordvoerder:

Hester Bähler

Constaterende dat

Alle Nederlandse films aanspraak kunnen maken op het financieringspotje
van het Nederlands Filmfonds (NFF);

Overwegende dat

Ook grote commerciële films hier veelvuldig gebruik van maken, terwijl zij
dit niet per se nodig hebben;
Kleine films vaak financiële moeilijkheden kennen;
Kleine films vaak verdrongen worden door commerciële films;




Spreekt uit dat

Indien een film meer dan vijf keer het geïnvesteerde bedrag van het NFF in
winst heeft behaald, het NFF een deel van de investering terugkrijgt.

PM73

Digitaal Auteursrecht

Indieners:

"[JD Rotterdam] Kevin Brongers, Henk Goris"

Woordvoerder:

Kevin Brongers

Constaterende dat


In Nederland slechts bij grote strafrechtelijke belangen
overheidshandhaving van auteursrecht in de digitale omgeving plaats vindt
Nederland ver achterblijft bij andere landen, waar de overheid zich wél
inzet voor bescherming van auteursrecht in de digitale omgeving
Op het internet gemakkelijk inbreuk kan worden gemaakt op auteursrecht
Veel minder snel inbreuk wordt gemaakt op auteursrecht als men wordt
gewezen op het verbod op auteursrechtschending en als met betaalbaar
toegang heeft tot auteursrechtelijk beschermde bronnen





Overwegende dat



Inkomsten uit auteursrecht een veel beter systeem is dan het verschaffen
van subsidies
Privacy niet altijd in het geding komt bij een betere handhaving van
auteursrecht
De creatieve sector wordt gestimuleerd bij een goede handhaving van
auteursrecht in de digitale omgeving
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Spreekt uit dat

De Jonge Democraten de Nederlandse overheid oproepen private
instellingen die auteursrecht beschermen actief te ondersteunen,
campagnes tegen auteursrechtschending te ondersteunen en
toegankelijkheid van legale bronnen te stimuleren

Toelichting:

Nederland heeft een buitengewoon slecht klimaat wat betreft(digitale)
auteursrechtbescherming.
Bovengenoemde voorstellen schaden de privacy niet, maar stellen
houders van auteurrecht wel beter in staat hun intellectueel eigendom te
beschermen.
Op deze manier wordt gestimuleerd dat rechthebbenden een vergoeding
voor hun werk ontvangen via het auteursrecht in plaats van via subsidies.

PM74

Weg met de elite

Indieners:

"[JD Rotterdam] Kevin Brongers, Henk Goris"

Woordvoerder:

Jetske

Constaterende dat





Overwegende dat



Spreekt uit dat




Er verschillende niveaus in het onderwijs zijn
Gymnasium als het hoogste wordt gezien
Gymnasium net als atheneum binnen het niveau vwo valt
Technasium, tweetalig onderwijs, net als gymnasium ‘extra’ zijn
‘Gymnasium’ onder VWO valt, maar toch als een apart niveau wordt
gezien.
Gymnasium daardoor zorgt voor een sterkere hiërarchie in het onderwijs
(dan degene die er al is).
Hiërarchie in het onderwijs ten nadele is van de manier hoe de
Nederlandse samenleving wordt gezien.
‘Gymnasium' als aparte schoolvorm wordt afgeschaft.
Gymnasium als vwo, met extra vakken wordt gelijkgesteld aan vwo,
technasium vwo en tweetalig vwo.

PM75

Keep calm and invite Down Under

Indieners:

[JD Amsterdam] Thomas van de Vijver, Martijn van den Hauten

Woordvoerder:

Sam Denishin

Constaterende dat





Overwegende dat








Het VK gekozen heeft om uit de EU te treden;
Daardoor het budget van de EU kleiner wordt;
Het belangrijk is dat de EU goede relaties heeft met andere landen;
Een (nog) grotere interne markt waardevol is voor de EU en Nederland.
In 1605 Australië door Nederland was ontdekt en we het Nieuw Holland
hadden genoemd;
Australië een middelgrote macht is in de wereld en zeker in Azië;
Australië sterke banden heeft met de landen in Azië;
Australië een sterke economie heeft;
Australië een goed leger heeft;
Australië een NAVO bondgenoot is en altijd aan onze kant heeft gestaan;
De Australiërs koffie kunnen bestellen in gebrekkig Frans;
Australië 2e is geworden in de Eurovisiesongfestival.

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten zijn van mening dat Australië lid zou moeten
worden van de EU.

PM76

Drukte Spoedeisende Hulp

Indieners:

[JD Amsterdam] Thomas van de Vijver, Martijn van den Hauten
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Woordvoerder:

Heleen Labuschagne

Constaterende dat




Overwegende dat




De drukte op de spoedeisende hulp buitensporig is toegenomen;
Mensen tot 3 uur moeten wachten op hulp;
Er een tekort is aan verpleegkundigen en artsen op de werkvloer, hoewel
er genoeg afgestudeerde artsen in Nederland zijn.
De zorgvraag toeneemt door de vergrijzing;
Het aantal 65-plussers dat bij een val op de SEH terechtkomt, afgelopen
tien jaar met veertig procent is gestegen;
De werkdruk op verpleegkundigen stijgt door het tekort enorm;
De drukte legt ook druk op de kwaliteit van de zorg.

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten de overheid oproept de spoedeisende hulp beter te
organiseren door wachtkamers en aantal bedden uit te breiden en meer
artsen en verpleegkundigen op de werkvloer in te zetten om de kwaliteit
van de zorg niet in het geding te laten komen.

Toelichting:

De laatste jaren is de drukte op de spoedeisende hulp toegenomen.
Onderzoek laat zien dat verpleegkundigen door de drukte niet altijd
kunnen triageren, wat zorgt voor vertraging en een langere verblijfstijd op
de spoedeisende hulp van patiënten. Dit zorgt voor een vermindering van
de kwaliteit van de zorg. Een ander onderzoek laat zien dat patiënten met
pijn op de borst een hogere kans hebben op een hartaanval bij een hogere
drukte op de spoed. Hoewel er wel veel basisartsen afstuderen, blijft de
werkdruk van artsen hoog. De Jonge Democraten vindt dit een belangrijk
probleem waar aandacht aan geschonken moet worden.

PM77

The wolf of Zuid-As

Indieners:

[Afdeling Fryslân] Jildau Meijer, Sjirk Bruinsma

Woordvoerder:

Nico van der Werff

Constaterende dat


- Er internationale bedrijven zijn, veelal multinationals, die enkel middels
een brievenbusfirma in Nederland gevestigd zijn;
- Deze bedrijven deze constructie veelal gebruiken om gebruik te kunnen
maken van het gunstige Nederlandse belastingsklimaat;
- Dergelijke situaties in meerdere landen binnen de Europese Unie
voorkomen;
- Brievenbusfirma's een aanzuigende werking (kunnen) hebben op
criminele of dubieuze transacties.





Overwegende dat


Spreekt uit dat





- Deze brievenbusfirma's over het algemeen geen (grote) toegevoegde
waarde hebben voor de lokale economie;
- Deze brievenbusfirma's ervoor zorgen dat het voor multinationals
mogelijk is om in andere landen belasting te ontduiken.
- De Jonge Democraten voorstander zijn van samenwerking op Europees
niveau om belastingontduiking en witwaspraktijken die mogelijk zijn door
middel van brievenbusfirma's te voorkomen;
- De Jonge Democraten vinden dat er maatregelen moeten komen om
dubieuze belastingconstructies te voorkomen.

Toelichting:

Bedrijven als Google, Apple en Rolling Stones hebben in Nederland een
vestiging, enkel en alleen om gebruik te kunnen maken van het
Nederlandse belastingklimaat of omdat ze hier afspraken kunnen maken
met de overheid over lage belastingen.
Dergelijke constructies zijn onwenselijk, maar zullen voortbestaan zolang
er geen onderlinge afspraken tussen landen hierover gemaakt worden.

PM78

De piratenpartij is er niets bij
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Indieners:

[Afdeling Fryslân] Jildau Meijer, Sjirk Bruinsma

Woordvoerder:

Nico van der Werff

Constaterende dat

Encryptie van (mobiele) apparaten en PC’s niet standaard wordt
aangeboden.

Overwegende dat

Beveiliging van gegevens steeds belangrijker begint te worden;
Encryptie een gedegen manier van beveiliging van gegevens is.



Spreekt uit dat

De Jonge Democraten ervoor pleiten dat aanbieders van (mobiele)
apparaten waar mogelijk ertoe verplicht worden om de mogelijkheid van
encryptie voor hun apparaat aan te bieden.

Toelichting:

Gelet op de toename in cybercriminaliteit is het verstandig om encryptie
van gegevens te verplichten.

PM79

Een Garantenstellung om te starten

Indieners:

Richard van Sonsbeek, Danny Hoogstad, Jantine Meister, Nico van de
Werff, Jildau Meijer

Woordvoerder:

Richard van Sonsbeek

Constaterende dat


Starters en ondernemers in het klein- en midden bedrijf met moeite
een persoonlijke of zakelijke lening kunnen krijgen;
De huurmarkt zeer beperkt is;
Investeren in een eigen woning een goede ontwikkeling is;





Overwegende dat



Huren in de praktijk vaak duurder is dan hypotheeklasten;
De risico’s veel lager zijn dan banken doen voorkomen;
een dergelijke bank zowel zakelijke als persoonlijke leningen kan
financieren;

Spreekt uit dat

de Jonge Democraten voor een overheidsfonds zijn voor starters en
ondernemers.

Toelichting:

Een "NHG" die zich richt op starters en ondernemers kan bijdragen om
mensen meer kansen en zekerheid bieden daar waar traditionele
financiële instellingen het af laten weten.

PM80

I make milk. What’s your superpower?

Indieners:

[JD Limburg] Dennis van Driel, Justin van Schepen

Woordvoerder:

Lauri van den Berg

Constaterende dat


De Nederlandse overheid en de Jonge Democraten preventie binnen de
gezondheidszorg belangrijk vinden;
Borstvoeding bewezen positieve effecten heeft op zowel moeder als kind;
Het aantal zuigelingen dat na drie maanden (gedeeltelijk) borstvoeding
krijgt, in Nederland lager is dan in andere EU-landen.




Overwegende dat




Spreekt uit dat

Berekend is dat als 85% van de moeders start met borstvoeding en 25%
van de moeders na drie maanden nog exclusieve borstvoeding geeft de
gezondheidswinst 1200 DALY's is per jaar en er 10 miljoen euro per jaar
bespaard kan worden;
Er volop reclame wordt gemaakt voor flesvoeding en geen reclame voor
borstvoeding;
De 'Internationale Code voor het op de Markt brengen van
Vervangingsmiddelen voor Moedermelk' op dit moment niet volledig wordt
nageleefd in Nederland.
De Nederlandse overheid het stimuleren van borstvoeding tot prioriteit
moet maken, door zich bijvoorbeeld in te spannen om de 'Internationale

125

Zomercongres der Jonge Democraten
ALV 77 te Rotterdam
Code voor het op de Markt brengen van Vervangingsmiddelen voor
moedermelk' na te leven.
Toelichting:

Borstvoeding heeft verschillende positieve effecten op de gezondheid van
zowel zuigeling als moeder. Aan de borst gevoede kinderen hebben een
lager risico op luchtweginfecties, maagdarminfecties, middenooronsteking,
overgewicht, diabetes mellitus type 2, hoge bloeddruk en atopische
dermatitis in vergelijking met kinderen die geen borstvoeding krijgen. De
voordelen voor de moeders zijn een verlaagde kans op reumatoïde artritis,
een snellere gewichtsafname en een latere terugkeer van de menstruatie.
De gezondheidseffecten zijn groter naarmate de moeder langer
borstvoeding
geeft.
Link naar vertaling van de WHO code: http://stichtingbabyvoeding.nl/wpcontent/uploads/WHO-Code.pdf

PM81

Foar in vliegende start

Indieners:

Richard van Sonsbeek, Danny Hoogstad, Jantine Meister, Nico van de
Werff, Jildau Meijer

Woordvoerder:

Richard van Sonsbeek

Constaterende dat





Overwegende dat



Starters en ondernemers in het klein- en midden bedrijf met moeite
een persoonlijke of zakelijke lening kunnen krijgen;
De huurmarkt zeer beperkt is;
Investeren in een eigen woning een goede ontwikkeling is;
Huren in de praktijk vaak duurder is dan hypotheeklasten;
De risico’s veel lager zijn dan banken doen voorkomen;
een dergelijke bank zowel zakelijke als persoonlijke leningen kan
financieren;

Spreekt uit dat

de Jonge Democraten voor het oprichten van een door overheid
gefinancierde ondernemersbank zijn, die zich uitsluitend richt het
financieren van starters en ondernemers.

Toelichting:

Gewone banken reageren nog steeds zwaar overspannen op de gevolgen
van de kredietcrisis. Starters en jonge ondernemers worden hierdoor
onevenredig hard getroffen en wordt een goede start nagenoeg onmogelijk
gemaakt.
Hierdoor worden ze gedwongen om te gaan huren in dure vrije sector
huurwoningen, met als gevolg dat sparen voor een eigen woning de eerste
jaren beperkt onmogelijk is.

PM82

Een hoofddeksel op je kop maakt een pasfoto top

Indieners:

[JD Overijssel] Tjoek Korenromp, Merijn van As

Woordvoerder:

Lars van den Broek

Constaterende dat


Er geen hoofddeksel mag worden gedragen op een pasfoto voor een
overheidsbescheiden zoals een paspoort, rijbewijs etc.;
Dit wel mag als het hoofddeksel wordt gedragen wegens religieuze of
levensbeschouwelijke redenen, onder de voorwaarde dat het gezicht goed
zichtbaar blijft;
Er vele verschillende religies zijn;
Er nog meer verschillende levensbeschouwingen zijn;
Er een scheiding van kerk en staat is;
Meerdere pasfoto's zijn geweigerd vanwege een hoofddeksel, ondanks dat
de dragers religieuze redenen hadden voor het dragen van het
hoofddeksel.
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Overwegende dat




Het niet aan de overheid is te bepalen wat je wel en niet kan geloven;
Het onmogelijk is om te controleren wat een individu gelooft;
Niet alle religies of levensbeschouwingen georganiseerd zijn;
Er geen onderscheid mag worden gemaakt tussen verschillende religies
en levensbeschouwingen.

Spreekt uit dat

Alle hoofddeksels op pasfoto's geaccepteerd moeten worden wanneer de
drager aangeeft dit hoofddeksel te dragen wegens religieuze of
levensbeschouwelijke redenen, onder de voorwaarde dat het gezicht goed
zichtbaar blijft.

PM83

Nu, na 350 jaar, vooruit

Indieners:

[Afdeling Fryslân] Jildau Meijer, Sjirk Bruinsma

Woordvoerder:

Sjirk Bruinsma

Constaterende dat



Overwegende dat



Het huidige motto van Nederland “je maintiendrai” is;
Dit motto “ik zal handhaven” betekent.
Dit motto ging over het handhaven van de adelijke stand in 1565;
Dit motto is ingevoerd als wapenspreuk van Nederland in 1815;
We niet meer vrouwen in de keuken dwingen, slaven uit Afrika importeren
en geleid worden door de adel.

Spreekt uit dat

De wapenspreuk/het motto van Nederland gewijzigd en anders verwijdert
dient te worden.

Toelichting:

Nederland is niet meer een land waarin de adel de baas is. Het volk is de
baas en het wordt dus tijd dat het volk de kans krijgt om dit zinnetje aan te
passen naar de huidige tijdsgeest.

PM84

Nu, na 350 jaar, vooruit naar verenigdheid

Indieners:

[Afdeling Fryslân] Jildau Meijer, Sjirk Bruinsma

Woordvoerder:

Sjirk Bruinsma

Constaterende dat



Overwegende dat



Het huidige motto van Nederland “je maintiendrai” is;
Dit motto “ik zal handhaven” betekent.
Dit motto ging over het handhaven van de adelijke stand in 1565;
Dit motto is ingevoerd als wapenspreuk van Nederland in 1815;
We niet meer vrouwen in de keuken dwingen, slaven uit Afrika importeren
en geleid worden door de adel.

Spreekt uit dat

De wapenspreuk/het motto van Nederland gewijzigd dient te worden naar
“In verscheidenheid verenigd”.

Toelichting:

Het Europese motto is al “in verscheidenheid verenigd” en dat geeft ook
goed de Nederlandse geest weer.

PM85

Nu, na 350 jaar, vooruit naar vrijheid

Indieners:

[Afdeling Fryslân] Jildau Meijer, Sjirk Bruinsma

Woordvoerder:

Sjirk Bruinsma

Constaterende dat


Het huidige motto van Nederland “je maintiendrai” is;
Dit motto “ik zal handhaven” betekent.



Overwegende dat



Dit motto ging over het handhaven van de adelijke stand in 1565;
Dit motto is ingevoerd als wapenspreuk van Nederland in 1815;
We niet meer vrouwen in de keuken dwingen, slaven uit Afrika importeren
en geleid worden door de adel.
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Spreekt uit dat

De wapenspreuk/het motto van Nederland gewijzigd dient te worden naar
“Dit omwille van de vrijheid”.

Toelichting:

Het Leidse motto is al “Dit omwille van de vrijheid” en dat geeft ook goed
de Nederlandse geest weer.

PM86

Ode to the joy

Indieners:

(Brabant) Mieke de Wit, Liselot Dujardin

Woordvoerder:

Ruben van den Bulck

Constaterende dat



Overwegende dat



Nederland lid van de Europese Unie is
De Europese Unie een volkslied, Ode to the Joy, heeft
De Jonge Democraten voor de Europese Unie zijn
De paplepel ook als hamer gebruikt kan worden
Veel Nederlanders zich niet verbonden voelen met de EU en door
dagelijks aan de Eu te denken die verbondenheid kan groeien

Spreekt uit dat

Op alle basis- en middelbare scholen elke ochtend staand het Europese
Volkslied (Ode to the Joy) wordt gezongen

PM87

Schaken maakt gelijk

Indieners:

[JD Groningen] Johan Visser, Matt Veerkamp

Woordvoerder:

Xander Prijs

Constaterende dat

Schaken geen
basisonderwijs.

Overwegende dat

Schaken een positief effect heeft op vaardigheden zoals wiskunde,
ruimtelijk inzicht, begrijpend lezen en het probleemoplossend vermogen;
Kinderen door te schaken vooruit leren denken en de gevolgen van acties
leren overzien;
Bij het schaken competenties als geduld, creativiteit en geheugen
belangrijk zijn en kinderen die vaardigheden dus oefenen wanneer ze
schaken.




onderdeel

uitmaakt

van

het

curriculum

in

het

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten vinden dat schaken moet worden opgenomen in het
curriculum van het basisonderwijs.

Toelichting:

Bekijk voor alle voordelen van schaken en verdere toelichting de TED talk
van Cody Pomeranz: https://www.youtube.com/watch?v=A3yDvM8aplY

PM88

Geen democratie, geen geld

Indieners:

[JD Groningen] Johan Visser, Matt Veerkamp

Woordvoerder:

Marlies Buitendijk

Constaterende dat





Overwegende dat




Er op dit moment politieke partijen bestaan zonder verenigingsstructuur;
Deze partijen geen openbare partijcongressen hebben, geen
afdelingsbijeenkomsten organiseren, geen partijblad met informatie over
de organisatie publiceren en geen jongerenorganisatie hebben die voor
vers bloed zorgt;
Bovengenoemde middelen bijdragen aan transparantie van de partij.
Politieke partijen een belangrijke rol hebben in de Nederlandse
democratie;
Een verenigingsstructuur een democratisch karakter geeft aan een partij;
Het fundamenteel belangrijk is dat Nederlandse politieke partijen de
principes van de democratie onderschrijven.
De JD transparantie hoog in het vaandel heeft staan.
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Spreekt uit dat

Politieke partijen die geen verenigingsstructuur kennen, niet in aanmerking
komen voor overheidssubsidies.

PM89

Geschiedkundig curriculum

Indieners:

[JD Limburg] Dennis van Driel, Justin van Schepen

Woordvoerder:

Jacob Pilon

Constaterende dat


Er een duidelijk gebrek bestaat aan continuïteit binnen de behandelde
tijdvakken in de geschiedenislessen van jaar 1-3 van het voortgezet
onderwijs.
Een onvolledig begrip van de relatie tussen het heden en verleden bestaat
bij de meeste (ex-)middelbare scholieren.
Een té eurocentrisch beeld van de historie geschetst wordt.
Het politieke klimaat omtrent belangrijke historische gebeurtenissen niet
(diep genoeg) behandeld wordt.





Overwegende dat

Spreekt uit dat









De gemiddelde scholier, student en volwassene, elementaire
geschiedkundige kennis en inzichten mist, zeker wat betreft de huidige
situatie in Europa, van het ontstaan van (revolutionaire) natiestaten tot de
EU, en van Hellenistische filosofie en Perzische wetenschap tot de
renaissance en het humanisme.
Er een concreet, beknopt, nationaal historisch curriculum moet komen
waarvan een onderwijsinstituut niet ver mag wijken, en waar het zich op
onderstaande punten verplicht aan moet houden:
Continuïteit tussen de verschillende tijdsperiodes, die gegeven zullen
worden in chronologische orde (niet als aparte tijdsvakken).
De invloed van de Arabische, Griekse en Perzische wereld op het westen.
Behandelen van klassiek Perzië tezamen met de Romeinen en Grieken,
de invloeden van Byzantium en de Kalifaten op Middeleeuws Europa,
enzovoort.
Uitleg van de politieke situaties omtrent belangrijke historische
gebeurtenissen en de daarbij behorende grootmachten.
EU-geschiedenis.

Toelichting:

Een goed begrip van de geschiedenis is van kritisch belang voor het
begrijpen van hedendaagse politieke en culturele situaties in Europa en
het Midden-Oosten. Daarnaast is het van belang dat historische
grootdenkers en leiders, ongeacht hun komaf, behandeld worden.
Mensen als Al-Rhazi, Ibn Sina of Omar Khayyam komen nooit aan bod,
maar zijn wél invloedrijk geweest voor het Westen. Even goed moeten niet
alleen Westerse koningen, maar ook invloedrijke kaliefs, belangrijke
Byzantijnse keizers en Oost-Europese heersers behandeld worden.
Daarnaast is een groot deel van de burgers zich compleet onbewust van
de geschiedenis van de EU, en dat is onacceptabel.

PM90

EU back on track!

Indieners:

Joris Sibbel, Tim van der Kuijl, Thijmen van der Maten, Jeremy van
Baalen, Wim Verhagen, Jara van den Bogaerde en Gerwin Beukhof

Woordvoerder:

Jara van den Bogaerde

Constaterende dat





• Ruim 1/3 van de Nederlandse jongeren zich niet Europeaan voelt;
• Het voor jongeren niet goed zichtbaar is wat de Europese Unie voor hen
kan betekenen;
• Anti-Europese sentimenten vaker voorkomen bij lager opgeleiden;
• In tegenstelling tot lager opgeleiden, hoger opgeleiden meer kansen
hebben om zich grenzeloos te ontwikkelen (denk aan het Erasmus-
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programma);
Overwegende dat







• Jongeren een belangrijke doelgroep zijn voor beleid dat gericht is op de
toekomst.
• De huidige en toekomstige jonge generatie de toekomstige schouders
zijn waar het Europese project op steunt;
• Internationale uitwisseling bijdraagt aan een gevoel van Europese
identiteit;
• Een gevoel van Europese identiteit het draagvlak voor Europese
samenwerking vergroot;
• Een Europese treinkaart voor alle jongeren de internationale uitwisseling
stimuleert;
• De trein een zeer duurzaam transportmiddel is waarmee Europese
afstanden gemakkelijk overbrugd kunnen worden;
• Vrij vervoer een stabiel platform biedt voor verdere culturele ontwikkeling;

Spreekt uit dat

Dat zij Europese jongeren een half jaar gratis treinreizen wil aanbieden
binnen de Unie.

Toelichting:

De aanbieding geldt voor een half jaar en kan worden ingezet tussen je
18e
en
25e
jaar.
Wanneer
ingezet,
is het mogelijk om een halfjaar gratis te reizen via de treinverbindingen
binnen
de
Europese
Unie.
Er
zijn
bewust geen restricties tot het gebruik van de kaart, om de drempel zo
laag
mogelijk
te
houden
en
daarmee jongeren van alle opleidingsniveaus aan te kunnen spreken. Op
uitzondering
(waaronder
Malta
en Cyprus) geldt dat de boot naar vasteland is inbegrepen.

PM91

Dag van de Arbeid

Indieners:

[JD Amsterdam] Thomas van de Vijver, Martijn van den Hauten

Woordvoerder:

Jasper Ensing

Constaterende dat

De dag van de Arbeid in Nederland geen vrije dag is.

Overwegende dat

In bijna alle landen de dag van de Arbeid een vrije dag is;
De dag van de Arbeid een dag van emancipatie is;
Het ook in de hedendaagse maatschappij nog nuttig is om stil te staan bij
de rechten van de arbeider/werknemer;
Nederland minder universele vrije dagen heeft dan de meeste andere
landen in Europa;
Een gezamenlijke vrije dag verbindend werkt voor de samenleving.






Spreekt uit dat

De dag van de Arbeid een universele vrije dag zou moeten worden in
Nederland.

PM92

Bevrijd Bevrijdingsdag

Indieners:

[JD Overijssel] Tjoek Korenromp, Merijn van As

Woordvoerder:

Wieke Rozema

Constaterende dat


Bevrijdingsdag cultureel en historisch deel uitmaakt van de Nederlandse
identiteit;
Bevrijdingsdag een feestdag is, voor alle Nederlanders.



Overwegende dat



Spreekt uit dat

Bevrijdingsdag een nationaal karakter heeft;
De huidige nationale feestdagen een Christelijke achtergrond hebben;
De betekenis van Pinksteren bij vele Nederlandse verloren is gegaan.
Bevrijdingsdag zal moeten worden erkend als vrije dag in alle cao’s.

130

Zomercongres der Jonge Democraten
ALV 77 te Rotterdam
Toelichting:

Hiervoor zou een Christelijke
bijvoorbeeld tweede Pinksterdag

PM93

Vrijheid van onderwijs

Indieners:

[JD Amsterdam] Thomas van de Vijver, Martijn van den Hauten

Woordvoerder:

Marjet van Bezooijen

Constaterende dat


De JD van mening is dat onderwijs jongeren de mogelijkheid dient te
bieden zich zonder belemmeringen als individu te ontplooien;
De JD pleit voor zo veel mogelijk inhoudelijke en organisatorische vrijheid
voor scholen en docenten;
De JD pleit voor zo veel mogelijk vertrouwen in scholen en docenten;
Er vooral aandacht is voor de inhoud en het niveau van de lesstof die aan
leerlingen wordt aangeboden;
De vrijheid van onderwijs een grondwettelijk recht is.






Overwegende dat





feestdag

kunnen

worden

ingeruild

Goed onderwijs een kwestie van maatwerk is;
Nieuwe didactische methoden en pedagogische visies bijdragen aan de
kwaliteit van het onderwijs;
Nieuwe, door de overheid gefinancierde, scholen niet opgericht kunnen
worden op basis van een pedagogische 'visie', maar alleen op basis van
een levensbeschouwelijke 'richting';
Deze verzuiling van het onderwijs al geruime tijd geen
rechtvaardiging meer vindt in de samenstelling van onze samenleving.

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten overtuigd zijn dat er meer ruimte voor nieuwe
vormen van onderwijs moet komen.

Toelichting:

In Nederland mag iedereen een bijzondere school oprichten en deze naar
eigen overtuiging inrichten. Organisatorisch is het enorm ingewikkeld om
een nieuwe school te beginnen, zeker als deze niet past binnen een
bepaalde geloofs- of levensovertuiging. Dat komt omdat het nu nauwelijks
mogelijk is om financiering te krijgen van de overheid voor het starten van
een school die niet tot een erkende geloofsovertuiging of
levensbeschouwing behoort (rooms-katholiek, islamitisch, antroposofisch,
enzovoorts). Deze indeling van onderwijs op geloofsovertuiging of
levensbeschouwing vindt geen rechtvaardiging in de hedendaagse
samenleving waarin ook behoefte is aan onderwijs gebaseerd op
verschillende pedagogische visies.

PM94

Homoseksuele toekomstmuziek

Indieners:

[Afdeling Fryslân] Jildau Meijer, Sjirk Bruinsma

Woordvoerder:

Danny Hoogstad

Constaterende dat





Overwegende dat



De opvang van LHBT- vluchtelingen slecht geregeld is;
LHBT’ers in vluchtelingenopvang bedreigd worden;
Ook andere groepen vluchtelingen bij elkaar zetten kan leiden tot
spanningen.
Het lastig te achterhalen is wie de bedreigers zijn;
Voorop moet staan dat er veilige opvang is voor vluchtelingen;
Vluchtelingen uit een andere en vaak stressvolle situatie komen en tijd
nodig hebben om zich aan te passen.

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten voor doelgroep gerichte opvang zijn, om zo
spanningen tijdens de opvang te verminderen. Daarnaast pleiten de Jonge
Democraten voor het starten met integratielessen in de opvang.

Toelichting:

Een realistische aanpak van de vluchtelingenopvang is dat wij ons niet
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moeten verleiden tot het doen van uitspraken als: dan moeten zij zich maar
aanpassen en anders opdonderen. Een vluchteling heeft tijd nodig om zich
aan te passen aan het normen- en waardenstelsel, zoals wij dat hier in
Nederland nastreven. Integratielessen tijdens de opvangperiode kunnen
daarbij zeer waardevol zijn.
PM95

I see a red stoep and I want to krijt it groen

Indieners:

[Afdeling Fryslân] Jildau Meijer, Sjirk Bruinsma

Woordvoerder:

Koos van de Merbel

Constaterende dat






Overwegende dat




Het in veel gemeentes in Nederland volgens de Algemene Plaatselijke
Verordening verplicht is om een vergunning aan te vragen om te mogen
stoepkrijten;
Buitenspelen, beweging en creatieve ontplooiing door de Nederlandse
overheid belangrijk worden gevonden;
Ouders in bepaalde gemeentes in Nederland nu bekeurd kunnen worden
als hun kind stoepkrijt;
Regulier stoepkrijt geen blijvende schade achterlaat aan de omgeving;
Het moeten aanvragen van een vergunning om te mogen stoepkrijten de
ultieme betutteling is;
Buitenspelen gezond is voor kinderen.

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten vinden dat stoepkrijten in de openbare ruimte niet
verboden zou moeten zijn, zo lang dit geen blijvende schade achterlaat.

Toelichting:

In veel gemeenten is het volgens de huidige APV verboden te stoepkrijten
zonder stoepkrijt. Dit is natuurlijk de meest ultieme vorm van regelzucht en
betutteling.

PM96

Effe dimmen

Indieners:

[JD Amsterdam] Thomas van de Vijver, Martijn van den Hauten

Woordvoerder:

Martijn van den Hauten

Constaterende dat

Veel straatverlichting erg fel is.

Overwegende dat

Eindhovens onderzoek heeft aangetoond dat zacht licht leidt tot meer
veiligheid op straat;
Fel licht geen bijzondere voordelen kent;
Ook kleine verbeteringen verbeteringen zijn.




Spreekt uit dat

Gemeenten de kleur en felheid van licht in overweging dienen te nemen bij
het installeren van straatverlichting.

PM97

"Never again"

Indieners:

[afdeling Arnhem-Nijmegen], Cyriel van vugt, Mark Mulder

Woordvoerder:

Thomas Vissers

Constaterende dat


Noord-Korea systematisch onderaan alle mensenrechtenlijsten bungelt en
dissidenten en hun families naar concentratiekampen worden gestuurd
waar zij onderworpen worden aan martelingen, verkrachtingen, chemische
experimenten, slavenarbeid, standrechtelijke executies, en vanuit
getuigenissen bekend allerlei andere mensonwaardige handelingen.
Noord-Korea een afgesloten dictatuur is waarin individuen vanaf geboorte
worden geïndoctrineerd om volgens de ‘Juche’ als deel van het collectief
hun leider onvoorwaardelijk te gehoorzamen.
Noord-Korea bezig is met een nucleair programma.
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Overwegende dat






De Noord-Koreaanse bevolking omwille van indoctrinatie en de volledige
controle van de staat geen mogelijkheid heeft dit van binnenuit te
veranderen.
Noord-Korea op relatief korte termijn over een nucleair arsenaal zal
beschikken waarmee de situatie in het land veranderen vrijwel onmogelijk
wordt.
Het via de Verenigde Naties mogelijk is om in internationaal verband via de
veiligheidsraad militaire missies uit te voeren.
De geschiedenis laat zien het mogelijk is een goed uitgewerkt
‘’Marshallplan’’ op te stellen.
De Jonge Democraten in uiterste gevallen mensenrechtenschendingen
tegen willen houden.

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten voorstander zijn van een uitgebreide internationale
vredesmissie geratificeerd door de veiligheidsraad van de Verenigde
Naties om Noord-Korea bij afwezigheid van coöperatie te bevrijden en
wederop te bouwen.

PM98

Nr. 14

Indieners:

[JD Amsterdam] Thomas van de Vijver, Martijn van den Hauten

Woordvoerder:

Marjet van Bezooijen

Constaterende dat

Johan Cruijff een van de beste voetballers aller tijden is.

Overwegende dat

Johan Cruijff vele jongeren (en ouderen) heeft geïnspireerd;
Het goed gebruik is om (sport)helden te eren met de vernoeming van een
straatnaam;
Beweging goed is voor iedereen;
Voetballen daarnaast leert om samen te werken;
Ajax dit jaar bijna de Europa League heeft gewonnen;
De prestaties van Johan Cruijff niet met één vernoeming tot zijn recht
komen.







Spreekt uit dat

De JD vindt dat elke stad ten minste één Johan Cruijff straat, plein, weg,
brug, laan, of park dient te bezitten.

PM99

Draaiorgel?! Optyfen! Gauw!

Indieners:

"[JD Rotterdam] Kevin Brongers, Henk Goris"

Woordvoerder:

Koen Sijtsema

Constaterende dat

Nederland nog altijd geteisterd wordt door een wildgroei aan oude mannen
met draaiorgels

Overwegende dat

Draaiorgels een vorm van milieuvervuiling zijn door het lawaai dat ze
maken;
Een normaal gesprek voeren naast een draaiorgel is niet mogelijk is;
Veel stadsbewoners en ondernemers zich lastig gevallen voelen door deze
ondingen;
Het verdienmodel van deze draaiorgelbejaarden vermoedelijk gebaseerd is
op het gegeven dat mensen ze betalen om weg te gaan, niet uit
waardering;
De huidige vergrijzing waarschijnlijk tot gevolg heeft dat deze wildgroei
enkel nog maar toeneemt.







Spreekt uit dat

PM100




De Jonge Democraten van mening zijn dat gemeentes geen
vergunningen dienen te verlenen aan mensen met draaiorgels
Willie je bent een koning
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Indieners:

[JD Limburg] Dennis van Driel, Justin van Schepen

Woordvoerder:

Dennis van Driel

Constaterende dat

Nederland op dit moment een constitutionele monarchie is

Overwegende dat

Het onwenselijk is dat een ongekozen staatshoofd politieke macht
uitoefent
Het koningshuis voor velen een belangrijk nationaal symbool is
Presidenten niet-neutrale (partij)politieke figuren zijn die per definitie enkel
hun partij of electoraat vertegenwoordigen en niet het gehele volk




Spreekt uit dat

De JD pleit voor een ceremonieel koningschap

Toelichting:

Geen JD-congres zonder een discussie over de monarchie natuurlijk
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Kandidaatstellingen
Voornaam

Kevin

Tussenvoegsel
Achternaam

Brongers

Afdeling

Rotterdam

Genoten
opleidingen

vwo, bachelor Nederlands Recht,
master Commercial Law, master International Relations

Beoogde functie

Voorzitter

Beoogde periode

1 jaar

Lid van de JD
sinds

08-02-2013

(Eerdere)
functies binnen
de JD

Bestuurslid organisatie JD Rotterdam
Campagneleider Associatieverdrag Oekraïne JD Rotterdam
Contactpersoon internationaal JD Rotterdam
Voorzitter JD Rotterdam

(Eerdere)
functies buiten
de JD

Oprichter & eigenaar Rotterdam Bijles
Publieksvoorlichter Gemeente Rotterdam

Lid van politieke
organisaties

D66, Jonge Democraten

Lid van
N.v.t.
maatschappelijke
organisatie
Motivatie

Met groot enthousiasme stel ik me kandidaat als landelijk voorzitter. Na twee
jaar afdelingsbestuur in Rotterdam sta ik te popelen de stap naar het landelijk
bestuur te maken. Niet alleen in het kader van mijn eigen ontwikkeling, maar
vooral omdat ik graag alle kennis, vaardigheden en ervaring die ik in de afdeling
heb opgedaan zou willen toepassen op het hoogste niveau binnen onze
vereniging.
Politiek actief worden was voor mij niet altijd een logische stap. Tijdens mijn
jeugd in Rotterdam-Zuid was politiek geen belangrijk thema. Door armoede,
taalbarrières en lastige thuissituaties lag bij sommige vriendjes en vriendinnetjes
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de focus vaak niet op de eigen ontwikkeling. Zo ontstond al op jonge leeftijd een
achterstand. Ik besefte daarom al vroeg het belang van goed onderwijs en
kansengelijkheid. De stap naar het gedachtegoed van D66 en de Jonge
Democraten was vervolgens snel gemaakt.
In 2015 werd ik actief bij de Jonge Democraten. Van het leiding geven aan de
referendumcampagne in Rotterdam tot het voeren van verschillende grote
debatten in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen: De JD heeft de kans
geboden mezelf in rap tempo te ontwikkelen en veel verschillende grote
activiteiten te ondernemen. Nu hoop ik me een jaar fulltime in te mogen zetten
voor onze prachtige organisatie.
Ik wil streven naar een hechtere en meer inclusieve vereniging, behoud van de
huidige fantastische scholingscultuur en intensivering van de politieke output. Nu
is het tijd voor meer invloed! Door ons intensief te mengen in het
maatschappelijk debat en de samenwerking met D66 te verstevigen kunnen we
impact maken met onze visie en idealen.
Mijn uitgebreide visie is te vinden op Facebook.com/BrongersKevin. Ik hoop op
jullie steun om onze vereniging een plek te maken waar onbevangen
ontwikkeling van onze leden samengaat met intensieve invloed op het
maatschappelijke en politieke debat!

136

Zomercongres der Jonge Democraten
ALV 77 te Rotterdam
Voornaam

Pauline

Tussenvoegsel
Achternaam

Gerth van Wijk

Afdeling

Utrecht

Genoten
opleidingen

VWO, Bachelor Utrecht Law College (WO)

Beoogde functie

Secretaris

Beoogde periode

Een jaar

Lid van de JD
sinds

03-10-2011

(Eerdere)
functies binnen
de JD

Algemeen bestuurslid Regiocommissie Stedendriehoek (mei 2012 - juli 2013)
Introductiecommissie herfst 2013 en voorjaar 2014
Voorzitter werkgroep Defensie (oktober 2013 - juli 2014)
Secretaris Promotie & Ledenbinding, afdeling Utrecht (september 2014 augustus 2015)
Algemeen Secretaris, afdeling Utrecht (september 2015 - augustus 2016)
Stem- en Notulencommissie (septembercongres 2015, extra ALV 2015,
wintercongres 2016, septembercongres 2016 (vicevoorzitter), wintercongres
2017 (voorzitter))
Trainer (september 2016 - heden)
Raad van Advies, afdeling Utrecht (2017)

(Eerdere)
functies buiten
de JD

Administratief medewerker bij Kiers advocaten (2012-2013)
Juridisch Secretaresse bij Boor, Boor & Boor Advocaten (2014-2016)
Stagiaire Provincie Utrecht (februari-april 2016)
Voorzitter jongerentak Vereniging voor Particuliere Historische Buitenplaatsen
(2015-2016)
Juridisch medewerker provincie Utrecht (april 2016 - heden)
Lid Werkgroep Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit D66 Utrecht (oktober 2016 heden)

Lid van politieke
organisaties

Jonge Democraten, D66

Lid van
Vereniging voor Particuliere Historische Buitenplaatsen
maatschappelijke
organisatie
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Motivatie

Al sinds mijn middelbareschooltijd heeft de JD me veel gegeven. Ik heb me
kunnen ontwikkelen op zowel politiek als organisatorisch vlak. Nog belangrijker
misschien wel zijn alle vrienden die ik hier heb gemaakt. Kortom, de JD is een
prachtige vereniging die veel te bieden heeft. Er komt echter een hoop bij kijken
om het allemaal mogelijk te maken. De landelijk secretaris speelt hierbij een
belangrijke rol door onder andere te zorgen voor de website, nieuwsbrieven, het
verenigingspand en het huishoudelijk reglement. Het lijkt me een eer om deze
taken op me te nemen.
Als Secretaris bij de afdeling Utrecht en als voorzitter van de SNC heb ik ervaring
opgedaan met een deel van de secretariële taken. Bovendien ben ik twee jaar
parttime werkzaam geweest als secretaresse. Op het gebied van ICT wil ik graag
nog meer leren. Ik denk dan ook de ervaring en competentie bezit om de functie
naar behoren uit te voeren.
Natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering. Bij mijn werk bij de provincie
Utrecht ben ik onder andere bezig met het opstellen van regels. Deze ervaring wil
ik gebruiken om ons huishoudelijk reglement te verbeteren. Een ander belangrijk
punt is dat ik me wil inzetten voor het beter toegankelijk maken en houden van
informatie. Zo wil ik organisatorische moties, net als politieke moties, makkelijk
toegankelijk maken en zorgen voor een inzichtelijke archivering van de
verenigingsfoto’s. Verder wil ik samen met het ICT-team en voorgaande
secretarissen kijken of de digitale processen kunnen worden gestroomlijnd.
Naast de kerntaken wil ik me graag breder inzetten door onder andere actief te
blijven als trainer en te helpen bij het organiseren van de diverse weekenden.
Kortgezegd wil ik het landelijk bestuur, de afdelingen en de gehele vereniging
ondersteunen en verder helpen waar mogelijk. Ik hoop daarbij op jullie steun!
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Voornaam

Bram

Tussenvoegsel

van

Achternaam

Wickeren

Afdeling

Rotterdam

Genoten
opleidingen

VWO, Bachelor Economie en
Bedrijfseconomie (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Beoogde functie

Penningmeester

Beoogde periode

Een jaar

Lid van de JD
sinds

26-05-2014

(Eerdere)
functies binnen
de JD

Penningmeester afdeling Rotterdam, lid commissie duurzaamheid Rotterdam

(Eerdere)
functies buiten
de JD

Student assistent (docent Accounting vakken aan de EUR), ambassador van de
EUR, werkstudent/financieel analist (Deloitte)

Lid van politieke
organisaties

D66, Jonge Democraten

Lid van
maatschappelijke
organisatie

N.v.t.

Motivatie

Met veel enthousiasme presenteer ik mijzelf als kandidaat-penningmeester voor
het aankomende landelijke bestuur. De Jonge Democraten heb ik leren kennen
als een open vereniging vol getalenteerde mensen met veel drive. Aan onze
mooie vereniging wil ik graag verder bijdragen.
Dit jaar rond ik mijn studies rechten en finance af. De combinatie van juridische
kennis, mijn gekozen master finance en het lesgeven in accounting op de
Erasmus maakte het een logische stap om actief te worden als penningmeester
van de afdeling Rotterdam. Nu ik in de eindfase van mijn studies zit heb ik de
mogelijkheid om mij een jaar lang full-time voor de JD in te zetten.
In Rotterdam hebben we als bestuur een strakke organisatie neergezet, ook op
financieel vlak. Deze lijn wil ik doorzetten vanuit het landelijk bestuur. Als
penningmeester wil ik mij inzetten om een betere informatievoorziening en een
handleiding te hebben voor penningmeesters en kasco's. Daarnaast wil ik de
afdelingspenningmeester en de organisatoren van activiteiten helpen bij de
139

Zomercongres der Jonge Democraten
ALV 77 te Rotterdam
financiën, waarbij hun autonomie uiteraard gewaarborgd blijft. Ook wil ik zorg
dragen over de financiële continituïteit van de vereniging.
Omdat het landelijk bestuur nu een full-time functie betreft, wil ik mij naast mijn
penningmeester taken ook breder inzetten voor de vereniging en afdelingen
ondersteunen. Ik wil bijdragen aan de scholing- en vormingsfunctie van de
vereniging en mij inzetten om het sociaal-liberale geluid meer in het
maatschappelijk debat te laten horen. Het is tijd om onze impact te vergroten!

140

Zomercongres der Jonge Democraten
ALV 77 te Rotterdam
Voornaam

Dennis

Tussenvoegsel

van

Achternaam

Driel

Afdeling

Limburg

Genoten
opleidingen

BA European Studies, MA European Studies
(European Politics & International Relations)

Beoogde functie

Bestuurslid Politiek & Internationaal

Beoogde periode

Een jaar

Lid van de JD
sinds

02-08-2012

(Eerdere)
functies binnen
de JD

Lid regiocommissie Zeeland (okt. 2012-mei 2013)
Commissaris Internationaal JD Limburg (juni 2014-juni 2015; jan.-juni 2016)
Voorzitter JD Limburg (juni 2016-juni 2017)
Lid delegatie LYMEC-congres (mei 2017)

(Eerdere)
functies buiten
de JD

Lid JouwZeeland (tot 2014)
Lid Liberale Hochschulgruppe Friedrichshafen (aug.-dec. 2015)

Lid van politieke
organisaties

Jonge Democraten, D66, Jonge Europese Federalisten

Lid van
N.v.t.
maatschappelijke
organisatie
Motivatie

Mijn naam is Dennis van Driel, en na 2,5 jaar afdelingsbestuur in Limburg
kandideer ik mij voor de LB-functie Politiek & Internationaal. De functie
internationaal heb ik 1,5 jaar uitgevoerd in Limburg, en ik heb in die functie drie
twinnings en de eerste twee Euregiocongressen georganiseerd. Elk jaar sinds
2015 is de JD kartrekker bij de organisatie van het Euregiocongres, dat zes
liberale PJO’s uit de regio Maastricht-Aken-Luik-Hasselt bij elkaar brengt. Zo is
internationaal dichter bij de leden gekomen, en deze lijn wil ik landelijk
voortzetten. Ik wil meer internationale mogelijkheden creëren voor leden,
bijvoorbeeld door JD’ers mee te laten gaan met de D66-delegatie naar het ALDEcongres, het organiseren van BeNeLiberales en door meer congressen van
zusterorganisaties te bezoeken met andere JD’ers.
Ik wil verder een betere kennisoverdracht bij internationaal, zoals teams en
delegatieleden aan te moedigen hun terugkoppeling in de vorm van een activiteit
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te houden bij verschillende afdelingen en door meer contactmomenten met de
afdelings-internationalo’s.
De JD moet ook de kritische en progressieve voorhoede blijven. We moeten
elkaar scherp blijven houden en de interne discussie blijven voeren.
Werkgroepen spelen hierin een cruciale rol: een resolutie schrijven moet niet
langer meer het einddoel zijn, maar de discussie moet een doel op zich worden.
Ik zie het PKO ook voor me in de vorm van themadiscussies met 3-4
portefeuillehouders i.p.v. bijeenkomsten ‘omdat het weer tijd is.’ Werkgroepen
kunnen meer inzetten op activiteiten met afdelingen. De Werkgroep Zorg is met
het prachtige initiatief License to Heal gestart en heeft samengewerkt met
andere PJO’s. Dit wil ik blijven aanmoedigen. Ik wil werkgroepvergaderingen
bijwonen en samen met hen thema’s identificeren waarop we het debat kunnen
voeren.
Op deze manier hoop ik met jullie de JD sterk internationaal georiënteerd te
houden, leden te enthousiasmeren voor internationaal en intern de inhoudelijke
discussie te versterken.
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Voornaam

Heine

Tussenvoegsel

ten

Achternaam

Hoeve

Afdeling

Utrecht

Genoten
opleidingen

Bachelor Geschiedenis (Universiteit Utrecht),
Master Internationale Betrekkingen (Universiteit Utrecht)

Beoogde functie

Bestuurslid Politiek & Internationaal

Beoogde periode

Een jaar

Lid van de JD
sinds

01-09-2015

(Eerdere)
functies binnen
de JD

Voorzitter werkgroep Internationaal JD Utrecht (2016), Afdelingsvoorzitter JD
Utrecht (2016-2017)

(Eerdere)
functies buiten
de JD

Coach competitieteam Utrechste Studentenroeivereniging Triton (2014-2015), lid
clubbladcommissie studententennisvereniging TC de Uithof (2016-2017), Stage
Centrum Bevordering Import uit Ontwikkelingslanden (2016)

Lid van politieke
organisaties

Jonge Democraten, D66

Lid van
N.v.t.
maatschappelijke
organisatie
Motivatie

Mijn naam is Heine ten Hoeve. Na een prachtig en leerzaam jaar als
afdelingsvoorzitter in Utrecht, kandideer ik mij voor bestuurslid Politiek &
Internationaal (P&I). Ik vertel graag hoe ik van plan ben de functie op een goede
en vernieuwende aan te pakken.
In Utrecht heb ik bestuurservaring opgedaan en alle hoeken van de vereniging
gezien. Rond de Tweede Kamerverkiezingen had ik veel debatten, die ik met het
Politiek Programma (PP) voorbereidde. Ik vond het hartstikke leuk om me in het
PP te verdiepen, maar zag tegelijkertijd dat de presentatie van onze visie
overzichtelijker kan. Als bestuurslid wil ik hieraan werken, bijvoorbeeld met een
onderwerpenregister of samenvatting van het PP. Voor debatten en acties rond
de aankomende gemeenteraadsverkiezingen kunnen afdelingen voorzien worden
van ‘spiekbriefjes’, met de JD-visie op lokaal relevante onderwerpen. Ook wil ik
de tijd, die een fulltime bestuursjaar geeft, gebruiken om een ijzersterke band
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met portefeuillehouders te bouwen. Ten slotte kunnen zij beter betrokken
worden bij politieke acties.
En dan natuurlijk Internationaal! Vanuit mijn studie Internationale Betrekkingen
heb ik passie voor wereldpolitiek. Zo schreef ik mijn scriptie over de
internationale positie van D66 in de jaren 70. Ook leerde ik met
cultuurverschillen omgaan in een stage bij CBI, een team dat voor het ministerie
van Buitenlandse Zaken bedrijven in ontwikkelingslanden helpt. Bij de
bestuursfunctie hoort de vertegenwoordiging op congressen van LYMEC en
IFLRY. Ik wil mijn ervaring met onderhandelen hier inzetten, die ik meeneem uit
contact met andere politieke jongerenorganisaties. Ook is mijn enthousiaste
communiceren handig bij netwerken met zusterorganisaties. Ik werk graag aan
het verbinden van Internationaal met de rest van de vereniging. Dit kan via
‘combi-activiteiten’: lezingen over internationale onderwerpen, gekoppeld aan
inputsessies voor congressen. Hierbij kan ik bouwen op ervaringen als het
organiseren van de Nacht van Europa en activiteiten met de Utrechtse
werkgroep Internationaal.
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Voornaam

Danny

Tussenvoegsel
Achternaam

Hoogstad

Afdeling

Fryslân

Genoten
opleidingen

Ba Sociaal Juridische Dienstverlening /
Ba Rechtsgeleerdheid

Beoogde functie

Bestuurslid Organisatie & Scholing

Beoogde periode

Een jaar

Lid van de JD
sinds

1 juli 2014

(Eerdere)
functies binnen
de JD

Afdelingsbestuur Fryslân 04-12-2014 t/m 09-09-2016
Raad van Advies Fryslân 04-07-2016 - heden
Voorzitter congrescommissie Wintercongres 2016

(Eerdere)
functies buiten
de JD

Raadslid WMO Raad Opsterland
Lid permanente campagnecommissie Zuidoost Friesland
Officemanager Trias Informatica (parttime)
Zelfstandige (Legal Query)

Lid van politieke
organisaties

Jonge Democraten, D66

Lid van
Lid van It Fryske Gea
maatschappelijke
organisatie
Motivatie

Na mijn periode als afdelingsbestuurder wilde ik mij niet direct doorhaasten naar
een functie in het LB. De periode tussen het aftreden uit het afdelingsbestuur en
mijn kandidaatstelling heb ik goed nagedacht over wat ik zou kunnen betekenen
voor de vereniging en welke functie daar het beste bij aan zou sluiten. In de
functie van organisatie en scholing kan ik mij inzetten voor de vereniging op
terreinen die ik belangrijk vind en die ook van belang zijn voor de vereniging:
toffe activiteiten en kansen om jezelf te ontwikkelen.
Standaard zijn er een aantal landelijke activiteiten waar je als organisatie (mede-)
verantwoordelijk voor bent. De congressen zijn daar een goed voorbeeld van.
Omdat ik van dichtbij heb meegemaakt wat er allemaal komt kijken bij de
organisatie van zo’n congres kan ik die ervaring goed gebruiken om de
organiserende afdelingen goed te ondersteunen. Ook met het organiseren van
(kleinere) activiteiten heb ik veel ervaring. Verder wil ik mij dienstbaar en
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constructief opstellen naar de afdelingen om mee te denken en helpen bij het
organiseren van hun activiteiten. Dit kan in de vorm van extra handjes bij de
activiteit of het organiseren van een brainstormavond.
Op het gebied van scholing is het belangrijk om de trainerspool op peil te houden
om zorg te dragen, dat voor de verschillende trainingen die wij aanbieden aan
afdelingen en besturen, er voldoende trainers beschikbaar zijn.
Mijn ambitie is om de hoge standaard die het huidige LB heeft neergezet voort te
zetten. Nienke en Mitchel hebben afgelopen jaar veel bereikt op het gebied van
organisatie en van scholing. Ik kijk uit naar de uitdaging om het beste van die
twee in het nieuwe LB vorm te geven.
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Voornaam

Cyriel

Tussenvoegsel

van

Achternaam

Vugt

Afdeling

Arnhem - Nijmegen

Genoten
opleidingen

VWO, 2012 - heden Bachelor Politicologie
Radboud Universiteit

Beoogde functie

Bestuurslid Organisatie & Scholing

Beoogde periode

Een jaar

Lid van de JD
sinds

01-03-2014

(Eerdere)
functies binnen
de JD

Januari 2016 - september 2016 Secretaris Politiek JD Arnhem - Nijmegen
September 2016 - heden Voorzitter JD Arnhem - Nijmegen
Augustus 2016 - heden Landelijke werkgroep Ruimte & Mobiliteit
Lid SNC ALV 76

(Eerdere)
functies buiten
de JD

April 2017 - heden Afdelingsverkiezingscommissie D66 Rijk van Nijmegen

Lid van politieke
organisaties

D66, Jonge Democraten

Lid van
N.v.t.
maatschappelijke
organisatie
Motivatie

Sinds ik bij de Jonge Democraten zit, eerst als lid en daarna als afdelingsbestuur,
geeft de JD mij ontzettend veel energie. Afgelopen anderhalf jaar heb ik eerst als
Secretaris Politiek en daarna als voorzitter van de Jonge Democraten Arnhem –
Nijmegen veel mooie activiteiten neergezet en verschillende kwaliteiten
ontwikkeld. Graag wil ik mij komend jaar op landelijk niveau inzetten voor de JD
in de functie van bestuurslid Organisatie & Scholing.
Door het bekleden van deze functie wil ik een bijdrage leveren aan de verdere
professionalisering van de Jonge Democraten. Op het gebied van organisatie wil
ik de afdelingen ondersteunen bij het opzetten van grote activiteiten. Ik merk dat
er soms mooie ideeën blijven liggen bij afdelingen, vanwege verschillende
redenen. Met de fulltime beschikbaarheid vanuit iemand van het landelijk
bestuur wil ik afdelingen helpen om deze grote activiteiten wel door te laten
gaan. Daarnaast vind ik dat wij binnen de Jonge Democraten nog beter gebruik
kunnen maken van de kennis die er binnen werkgroepen en teams is om
activiteiten te organiseren. Ik wil dit bewerkstelligen door kortere lijnen te
creëren tussen afdelingen en portefeuillehouders.
Over het andere gedeelte van de functie - de scholing - wil ik kijken hoe ik het
huidige goede beleid nog beter kan maken. Hierbij wil ik mij inzetten om de
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zichtbaarheid van de Jonge Democraten bij middelbare scholieren en mbo’ers te
vergroten, omdat ik vind dat onze vereniging dient te bestaan uit mensen met
verschillende opleidingen. Verder wil ik kijken hoe wij de trainingsmogelijkheden
binnen de JD beter kunnen laten aansluiten op de wensen van de afdelingen,
omdat bij een aantal afdelingen dit soort activiteiten minder goed worden
bezocht. In mijn ogen is dit ontzettend zonde, omdat er een goed
trainersbestand is.
Ik hoop op jullie steun tijdens het komende congres in Rotterdam!

148

Zomercongres der Jonge Democraten
ALV 77 te Rotterdam
Voornaam

Lysanne

Tussenvoegsel

van

Achternaam

Schaik

Afdeling

Utrecht

Genoten
opleidingen

Bachelor of Science; Communicatiewetenschap.
Master of Science; Strategisch Human Resource
Management (verwacht dit schooljaar afgerond)

Beoogde functie

Bestuurslid Pers & Promotie

Beoogde periode

Een jaar

Lid van de JD
sinds

31-05-2013

(Eerdere)
functies binnen
de JD

Vice-voorzitter werkgroep Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jonge Democraten
Utrecht, en Persvoorlichter/woordvoerder License to Heal

(Eerdere)
functies buiten
de JD

Medewerker bediening, studentambassadeur, stagiaire PR&Woordvoering bij het
hoofdkantoor van de Randstad Groep

Lid van Politieke
organisaties

D66, Jonge Democraten

Lid van
N.v.t.
maatschappelijke
organisatie
Motivatie

Graag stel ik me kandidaat voor de functie Pers & Promotie in het landelijk
bestuur. Door mijn affiniteit met media, politieke betrokkenheid en ervaring heb
ik veel energie me op deze manier voor de Jonge Democraten in te zetten.
Al van jongs af aan ontwikkelde ik een grote interesse in politiek. Door mijn
mening over individuele vrijheid, waarbij iedereen zichzelf moet kunnen zijn en
eigen keuzes moet kunnen maken, ondersteuning hierbij essentieel is en het feit
dat ik uitga van de eigen kracht van mensen, zit ik bij de Jonge Democraten en
D66 goed op mijn plek.
In 2013 heb ik me als lid aangemeld en in 2016 werd ik actief bij de Jonge
Democraten Utrecht. Ik kreeg de kans me in een ongelofelijk snel tempo te
ontwikkelen als vicevoorzitter van de werkgroep Onderwijs, Cultuur &
Wetenschap en persvoorlichter van ons manifest over dure medicijnen, License
to Heal. In de periode tot nu toe heb ik veel geleerd over de vereniging, het
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organiseren van activiteiten en het vertegenwoordigen van politieke
jongerenorganisaties in de media.
Naast mijn ervaring binnen de Jonge Democraten, heb ik door mijn bachelor
Communciatiewetenschap, master Bestuurskunde, stage bij de
PR&Woordvoeringsafdeling van de Randstad Groep, bijdrage aan de campagne
#wordenwiejebent en ervaring als studentambassadeur nog meer kennis en
ervaring opgedaan om me vol overtuiging te kandideren als landelijk bestuurslid
Pers & Promotie.
Ik vind het belangrijk goed strategisch na te denken over de beeldvorming van de
Jonge Democraten in de media en in de vereniging. Met de
gemeenteraadsverkiezingen in beeld is lokale zichtbaarheid en samenwerking erg
belangrijk, terwijl ook landelijke zichtbaarheid hoog op de agenda blijft staan.
Goed gebruik van social media draagt tegelijkertijd bij aan een grote
betrokkenheid van (nieuwe) leden bij de vereniging. We zijn een prachtige
vereniging en dit mogen we ook zeker laten zien!
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Voornaam

Charley

Tussenvoegsel

van

Achternaam

Enckevort

Afdeling

Leiden-Haaglanden

Genoten
opleidingen

Management van de Publieke Sector (MSc) Universiteit Leiden. Bestuurskunde (BSc) - Radboud Universiteit

Beoogde functie

Kascommissie

Beoogde periode

Twee jaar

Lid van de JD
sinds

25-2-2013

(Eerdere)
functies binnen
de JD

Afdeling Arnhem-Nijmegen
juni 2013 - jan 2016: Promotieteam
oktober 2014 - juni 2016: Sollicitatiecommissie
januari 2016 - dec 2016: Kascontrolecommissie
Afdeling Leiden-Haaglanden
Maart 2016- jan 2017: Politiek team
September 2016: Oriëntatiecommissie
September 2016 - heden: Kascontrolecommissie
Afdeling Utrecht:
Juni 2016: Oriëntatiecommissie
Landelijk
2015: Werkgroep Europa
2015-2016: Penningmeester organisatieteam Landelijk Introductieweekend
2015-2016: Voorzitter PI-team
2016-2017: Voorzitter Congresteam Wintercongres Venlo 2017

(Eerdere)
functies buiten
de JD

Juli 2016 – heden: Beleidsmedewerker. Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.
Feb 2014 – feb 2016: Administratief medewerker Crediteuren. Radboud
Universiteit Nijmegen.
2014-2015: Bestuurslid Interne Betrekkingen. Studievereniging BOW Nijmegen

Lid van politieke
organisaties

Jonge Democraten, D66

Lid van
N.v.t.
maatschappelijke
organisatie
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Motivatie

Lieve JD’rs,
Met veel enthousiasme stel ik me kandidaat voor de landelijke
Kascontrolecommissie.
Ik loop inmiddels alweer 4.5 jaar rond bij de Jonge Democraten. Zoals jullie
hierboven al kunnen zien heb ik in die 4.5 jaar niet stilgezeten. Ik heb inmiddels
zo’n 11 verschillende functies mogen bekleden binnen de vereniging. ‘Pas’ 2.5
jaar geleden begon ik ook landelijke functies te bekleden. Zoals penningmeester
van het organisatieteam van het Landelijk Introductieweekend. Je weet wel, in
die goede oude tijd dat de JD nog Intro en PI-weekenden kende. Toen ik
penningmeester van het Introteam werd maakte ik voor het eerst pas echt
kennis met de vele Excel bestanden die de JD rijk is en de financiën draaiende
houden. Een ware hemel voor mij, een liefhebber van perfect op elkaar
aansluitende tabellen. In 2016 mocht ik nog nader kennis maken met het
financieel systeem van de JD.
In 2016 werd ik namelijk zowel lid van de KasCo van Arnhem-Nijmegen als
Leiden-Haaglanden. Een unieke situatie, mijn mandaat in Nijmegen stond nog
toen ik verhuisde naar Den Haag. Deze unieke situatie gaf me wel verder inzicht
in hoe verschillend afdelingen/penningmeester omgaan met de financiën en de
controle daarop.
Ook buiten de Jonge Democraten heb ik ervaring met financiën. Ik heb voor mijn
verhuizing naar Den Haag twee jaar gewerkt als medewerker
crediteurenadministratie bij de financiële afdeling van de Radboud Universiteit.
Ook van die lekker ingewikkelde systemen werd ik erg gelukkig.
Als KasCo lid hoop ik, naast het controleren en adviseren over de financiën, ook
een bijdrage te kunnen vormen aan kennisbehoud en kennisontwikkeling van de
afdelingspenningmeester en afdelingsKasCo’s. Bijvoorbeeld door mee te denken
over het ontwikkelingen van een training voor (nieuwe) afdelingsKasCo leden.
Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om deze aan me te stellen dit weekend!
Vriendelijke groet,
Charley
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ALV 77 te Rotterdam
Voornaam

Rob

Tussenvoegsel
Achternaam

Martens

Afdeling

Arnhem-Nijmegen

Genoten
opleidingen

Radboud Universiteit: Bachelor Geschiedenis en
Master Politiek en Parlement

Beoogde functie

Kascommissie

Beoogde periode

Een jaar

Lid van de JD sinds

21-04-2010

(Eerdere) functies
binnen de JD

Lid Politiek Team Arnhem-Nijmegen 2013-2016
Lid werkgroep Democratie en openbaar bestuur 2013-heden
Lid Kasco Arnhem-Nijmegen oktober 2014- januari 2016
Penningmeester Arnhem-Nijmegen januari 2016-januari 2017
Erelid Arnhem-Nijmegen

(Eerdere) functies
buiten de JD

Beleidsmedewerker Provincie Gelderland

Lid van politieke
organisaties

Jonge Democraten & D66 & ALDE

Lid van
maatschappelijke
organisatie

N.v.t.

Motivatie

De tijd gaat snel bij een mooie vereniging als de JD. Mijn eerste congres was in
Rotterdam en nu staan we alweer in Rotterdam. Ondertussen heb ik van
verschillende activiteiten, werkgroepen en functies veel geleerd en natuurlijk
ook veel gezelligheid gehad. Ik ben echter nog niet klaar bij de JD en wil me
graag kandidaat stellen voor een jaar in de Kasco.
De Kasco is een belangrijk orgaan voor de toekomst van onze vereniging om
controle uit te kunnen oefenen op de Penningmeester en over de financiën in
het algemeen. Voor alles wat de JD doet is het essentieel dat de financiën in
orde zijn en daar wil ik graag een bijdrage aan leveren. Met mijn ervaring in de
afdelingskasco en als afdelingspenningmeester heb ik veel kennis over de
financiën binnen de JD en de functie van de Kasco en de penningmeester. Als
afdelingsbestuurder heb ik altijd goed samengewerkt met de landelijke
penningmeester en met de andere afdelingspenningmeesters. Dit wil ik graag
voorzetten. Daarnaast wil ik er als landelijke Kasco ook graag zijn voor de
afdelingskasco’s.
Ik hoop op jullie steun!
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Voornaam

Jeanne

Tussenvoegsel
Achternaam

Plettenburg

Afdeling

Utrecht

Genoten
opleidingen

Nederlandse taal en cultuur (BA),
Rechtsgeleerdheid (LLB), Law and Economics (LLM)

Beoogde functie

Kascommissie

Beoogde periode

Een jaar

Lid van de JD sinds

01-04-2010

(Eerdere) functies
binnen de JD

Penningmeester JD Utrecht (2010-2011)
Voorzitter JD Utrecht (2011-2012)
Portefeuillehouder Justitie (oktober 2012-mei 2014)
Landelijke KasCo (juni 2016 - heden)

(Eerdere) functies
buiten de JD

Advocaat

Lid van politieke
organisaties

Jonge Democraten, D66

Lid van
maatschappelijke
organisatie

N.v.t.

Motivatie

Graag zou ik ook komend jaar weer een bijdrage leveren aan onze mooie
vereniging door mij in te zetten als lid van deze onmisbare commissie. Het
afgelopen jaar is mij goed bevallen. Ik denk dat ik zowel vanuit het oogpunt van
continuïteit als door mijn ruime ervaring binnen de vereniging en analystische
blik een meerwaarde ben voor de kascommissie. Ik hoop op jullie steun!
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Voornaam

Tim

Tussenvoegsel
Achternaam

Rouschop

Afdeling

Arnhem - Nijmegen

Genoten
opleidingen

Master in Cultuurmanagment, Bachelor in Arts & Economics, Bachelor
Lerarenopleiding Economie Middelbare School

Beoogde functie

Kascommissie

Beoogde periode

Twee jaar

Lid van de JD
sinds

28-06-2012

(Eerdere)
functies binnen
de JD

Lid landelijke Kascommissie
Lid afdelingskascommissie Arnhem - Nijmegen
Lid delegatie Lymec congres 2017

(Eerdere)
functies buiten
de JD

Eigenaar eenmanszaak Tim Rouschop, te Baarlo (LB) (2016 - heden)
Penningmeester en Medeoprichter Stichting KunstLAB Arnhem te Arnhem (2013
- heden)
Penningmeester en Medeoprichter Stichting Art Officials te Arnhem (2016 heden)
Penningmeester Theatergroep 'De Buurjongens' te Arnhem (2012 - heden)

Lid van politieke
organisaties

Jonge Democraten, D66

Lid van
N.v.t.
maatschappelijke
organisatie
Motivatie

Al schrijvende besef ik me dat de tijd snel is gegaan. In 2013, bijna vier jaar
geleden, werd ik gekozen als lid van de landelijke kasco. Nu ben ik een van de
"nestors" binnen deze groep, hoewel het mij aan de bijbehorende grijze haren
ontbreekt om dat te bewijzen. Graag zou ik nog één termijn willen dienen in de
Landelijke Kascommissie. In die periode wil ik mijn ervaringen van de afgelopen
vier jaar overdragen op de nieuw gekozen en de huidige leden. Daarom vraag ik
nog één maal de steun van het congres. Nog één keer het vertrouwen om het
karwij waar ik bijna vier jaar geleden aan begon af te maken.
En bovenal wil ik Robert Landheer bedanken voor zijn wijsheid in de KasCo. We
gaan je missen!
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