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Agenda ALV91 en congresprogramma
Vrijdag 4 februari
20:00 Vrijdagavondshow
Zaterdag 5 februari
09:00 Wachtrij Zoom geopend
09:30 Nieuweledenmoment
Parallel: maak kennis met je afdeling!
10:00 Welkomstwoorden
10:15-11:00 In gesprek met Jan van Zanen
11:00 Opening ALV91
Installatie Congresvoorzitters en Stem- en Notulencommissie
Vaststellen agenda
Beroepsmogelijkheid notulen ALV90
Bestuursverantwoording
Amendement op de begroting
Politieke voorstellen
13:00 Schorsing ALV91
13:00-13:30 Lunch
13:30-14:15 Panelgesprek met Rob Jetten en Marjan Minnesma
14:15 Heropening ALV91
Kandidatenpitches ENS en CvB
Parallel: vragenmogelijkheid kandidaten
14:30 Opening stemming over personen
Urgente politieke moties
Politieke voorstellen
16:30 Schorsing ALV91

Zondag 6 februari
09:30 Wachtrij Zoom geopend
10:00 Heropening ALV91
DEMO-verantwoording
Resolutie Energie
Politieke voorstellen
13:00 Schorsing ALV91
13:00-13:30 Lunch
13:30-14:15 In gesprek met Jan Paternotte
14:15 Heropening ALV91
14:30 Sluiting stemming over personen
(Actuele) Organimo’s
Politieke voorstellen
Jan Terlouwprijs
Bekendmaking verkiezingsuitslag
16:45 Sluiting ALV91

Welkomstwoord congresteam
Lieve Jonge Democraten,
Helaas moet ook dit jaar het wintercongres online plaatsvinden. De
recente versoepelingen geven weer meer mogelijkheden, alleen kwamen
deze versoepelingen te laat om de organisatie nog om te gooien. Wel
hebben we ervoor gekozen om alleen op de vrijdagavond een online
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activiteit aan te bieden, zodat de zaterdagavond vrij is voor eigen
invulling.
Klimaat is een belangrijk thema voor de JD. Vooral met de
overstromingen in Limburg afgelopen zomer kwamen de gevolgen van
klimaatverandering ineens akelig dichtbij huis. Gelukkig is het nieuwe
regeerakkoord erg ambitieus met het behalen van de klimaatdoelen.
‘Action, action, action’. Daarom willen we tijdens dit congres ingaan op de
concrete plannen om deze klimaatdoelen te bereiken.
Op de zaterdagochtend zullen we in gesprek gaan met Jan van Zanen,
burgemeester van Den Haag. Na de lunch zal er een panelgesprek zijn
met Rob Jetten (minister voor Klimaat en Energie) en Marjan Minnesma
(directeur Stichting Urgenda), geleid door de werkgroep Duurzaamheid.
Op zondagmiddag zullen we in gesprek gaan met de nieuwe
fractievoorzitter voor D66 in de Tweede Kamer, Jan Paternotte.
Het programma zal dus volledig online zijn, ook de gezelligheidsactiviteit
op vrijdagavond. Maar wees niet getreurd! We hebben een leuk
programma opgesteld: we organiseren een pubquiz waarin niet alleen je
kennis over het klimaat, maar ook je improvisatie talent op de proef
gesteld zal worden. Ook gaan we superlekkere borrelpakketten
opsturen!

Welkomstwoord afdelingsvoorzitter
Lieve JD’ers,
De toekomst brengt onzekerheden met zich mee, maar ook kansen. Zo
zorgen de gevolgen van de pandemie en klimaatverandering ervoor dat
we veel oude gewoontes niet meer vol kunnen houden. Technologische
vooruitgang brengt ons echter de kans om deze gewoontes in een ander
jasje te gieten. Of en hoe we deze kans aangrijpen, hangt ervan af of we
met elkaar in gesprek gaan.
Het is dan ook toepasselijk dat dit congres vanuit Den Haag plaatsvindt.
De Hofstad is van oudsher een plaats waar mensen samenkomen om in
overleg te gaan. Al in 1588 vergaderden de Staten-Generaal op het
Binnenhof. Vandaag de dag is Den Haag echter voor veel mensen een
afstandelijke regeringszetel, ver van de aardgasproblemen in Groningen,
de gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire en de jongeren die hun
toekomst zien wegsmelten als de poolkappen onder de zon.

Liefs,

Met behulp van technologie als het bekende zoom kunnen we dit
weekend het afstandelijke Den Haag bereikbaar maken voor alle JD’ers,
waar ze ook zijn. We hebben de kans om ondanks alle tegenslagen de
afgelopen jaren onze visie op de toekomst te bepalen, en te laten horen.
Dus praat mee, laat van je horen en wees niet bang je mening te
verkondigen. Laten we in gesprek gaan.

Het Wintercongresteam

Welkom in Den Haag!

Dianne (voorzitter), Koen (secretaris), Max (penningmeester), Victoria
(inhoudelijk), Joanne (creatief), Luuk (promotie), Tom (organisatie LB)

Kalle Duvekot
Voorzitter Jonge Democraten Leiden-Haaglanden
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Hoe werkt een congres?

aan bod. Het Septembercongres is verder het moment waarop het
nieuwe Landelijk Bestuur haar beleidsplan presenteert.

Wat is een congres?
Het congres is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Jonge
Democraten. Drie keer per jaar vindt er een ALV plaats: twee keer 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. In de
praktijk worden de termen ‘ALV’ en ‘Congres’ vaak gebruikt als
synoniemen, maar meestal gaat de ALV alleen om de vergadering, terwijl
het Congres over het hele congresweekend, inclusief eten, feest en
gezelligheid gaat.

Daarnaast zijn er altijd interessante gasten op congressen waarbij er
gelegenheid is voor discussie. Het congresfeest is bovendien een goede
gelegenheid om veel Jonge Democraten beter te leren kennen en
(politieke) ervaringen en meningen met elkaar uit te wisselen.

Binnen de JD wordt het ‘one man, one vote’ systeem gehanteerd. Dat
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 vinden er verkiezingen plaats. Zo
worden op het Zomercongres het Landelijk Bestuur, de DEMO-redactie
en de Kascommissie verkozen.
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 komen de organimo’s (organisatorische
moties), HR-wijzigingen, Statutenwijzigingen en de financiën uitgebreid

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 een hoop
mensen te leren kennen. Voor het begin van het congres is er om 09:30
een speciaal moment waarbij alles verteld wordt dat je over een congres
moet weten. Als je nog vragen hebt tijdens het congres staan er altijd
ervaren leden voor je klaar om te helpen.
Wat voor voorstellen zijn er?
Een voorstel kan worden ingediend door werkgroepen, Algemene
Afdelingsvergaderingen, het Landelijk Bestuur of gewoon vijf leden.
Over deze voorstellen zal tijdens het congres worden gestemd door de
leden. De voorstellen die worden aangenomen bepalen wat de JD vindt
en doet. De regelingen voor het indienen van voorstellen vind je altijd in
de laatste versie van het Huishoudelijk Reglement. Er zijn verschillende
soorten voorstellen:
Wijzigingsvoorstellen Huishoudelijk Reglement & Statuten
Er kunnen wijzigingsvoorstellen voor het Huishoudelijk Reglement (HR)
en de Statuten van de Jonge Democraten worden ingediend. Voor
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wijzigingen van de Statuten geldt een bijzondere stemprocedure in twee
rondes.
Beleidsplan & Bestuursverantwoording
Het Landelijk Bestuur stelt elk jaar in de zomer een beleidsplan voor het
komende jaar op. Verder legt het Landelijk Bestuur bij elk congres
verantwoording af over het functioneren in de afgelopen periode en de
uitvoering van organisatorische moties. Je kunt over het beleidsplan, of
de uitvoering hiervan, vragen stellen tijdens het bestuursblok.
Organisatorische Moties (Organimo’s)
Als leden het bestuur willen oproepen om iets te doen, gebeurt dat via
een organimo. Het Landelijk Bestuur probeert organimo’s altijd zo goed
mogelijk uit te voeren. Naar aanleiding van het bestuursblok kunnen ook
actuele organimo’s worden ingediend. Dat kan tot drie uur na het
bestuursblok.
Politiek Programma (PP)
In het Politiek Programma zijn de grote lijnen van de politieke
standpunten van de Jonge Democraten opgenomen. Het Politiek
Programma kan door middel van resoluties (RES) en amendementen
(AMPP) tijdens de politieke congressen worden veranderd. Kleine
wijzigingen vinden plaats door middel van een amendement. Een
resolutie dien je in als je meer dan één alinea wilt wijzigen, toevoegen of
schrappen. Deze resoluties kunnen zelf ook worden geamendeerd. In
dat geval worden eerst de amendementen behandeld, en vervolgens
wordt over de resolutie als geheel gestemd.

Politieke Moties (PM’s)
Over concrete onderwerpen kunnen moties worden ingediend. Het gaat
dan vaak om een concrete uitwerking van de algemene politieke ideeën.
Politieke moties zijn ondergeschikt aan het PP. Terwijl politieke moties
meestal gaan over zaken die al langer lopen, zijn de urgente politieke
moties (UPM’s) geschikt om een uitspraak van het congres te vragen
over een actuele politieke kwestie die bij het volgende congres niet meer
relevant zal zijn.. Deze UPM’s hebben dan ook een latere inleverdeadline
dan normale moties. Als wordt gesproken over moties gaat het meestal
om politieke moties.
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 (CVZ)
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
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recht om gedurende het congres, indien nodig, met aanpassingen van de
tijden in de agenda te komen.
Stem- en Notulencommissie (SNC)
Dit zijn de mensen die zich bezighouden met de stemming over de
verschillende voorstellen en het notuleren van de ALV. Ook tellen zij de
stemmen die op de verschillende kandidaten voor bestuursfuncties en
de DEMO worden uitgebracht.
Volgorde van behandeling
Het Landelijk Bestuur en de CVZ maken samen een voorstel voor de
volgorde waarin voorstellen op het congres worden behandeld. Hierbij
letten ze op hoe relevant, vernieuwend en actueel de ingediende
voorstellen zijn. De ALV stelt die volgorde uiteindelijk vast. Vroeger
werden AMPP’s en PM’s in gescheiden programma-onderdelen
behandeld. Op dit congres worden die twee blokken samengevoegd tot
één blok ‘Politieke Voorstellen.’

Digitaal congres
Dit congres vindt digitaal plaats. Dat betekent dat de vergadering, het
stemmen en de gezelligheid op Zoom gebeuren. Als je je hebt aangemeld
voor het congres, ontvang je in de week van tevoren een mail met de
deelnamelink.
Op het moment dat je via de Zoomlink deelneemt aan de
ledenvergadering word je eerst in de wachtrij geplaatst. Dit kan even
duren. Geen zorgen. Dit is enkel zodat de landelijk secretaris kan
controleren of je ingeschreven staat voor het congres. Om te zorgen dat

zij dit kan controleren, moet je bij binnenkomst je voor én achternaam
invoeren. Het is belangrijk dat je op tijd in de wachtruimte aanwezig
bent, zodat het landelijk bestuur de tijd heeft je toe te laten.
Ben je vergeten je in te schrijven? Geen zorgen, je kan alsnog meedoen.
Hiervoor moet je wel eerst je lidmaatschap van de Jonge Democraten
gecontroleerd worden. Dit neemt enige tijd in beslag. Het toelaten tot de
Zoomvergadering van leden die zich wel hebben ingeschreven krijgt
daarnaast prioriteit, dus schrijf je in.
Bij deelname aan de ledenvergadering staan je microfoon en camera
standaard uit. Dit om ordeverstoring te voorkomen en de bandbreedte
te beschermen. Alleen de CVZ kan je toestemming geven om je camera
en microfoon te gebruiken. Dit zullen ze doen wanneer je het woord van
hen ontvangt.
Vragen, discussie en politieke voorstellen
Voorafgaand aan de behandeling van elk voorstel wordt in de chat een
virtuele inspreeklijst geopend. Als je wil inspreken, typ je je naam in de
chat van Zoom. Geef ook aan of je ‘voor’, ‘tegen’ of ‘neutraal’ wilt
inspreken. De CVZ bepaalt in welke volgorde insprekers aan de beurt
komen. Het staat de CVZ vrij om ter bewaking van de orde microfoons of
beeld van deelnemers op elk moment uit te zetten. Let op: omdat de chat
dient als inschrijflijst en om moties van orde in te dienen, is het belangrijk
dat deze niet wordt gebruikt voor discussie of algemeen geklets. De
indiener van een politieke motie heeft één minuut om het voorstel te
verdedigen, insprekers hebben dertig seconden. Iedereen is welkom om
zijn mening te geven, maar hou het respectvol.
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Stemmen over politieke voorstellen
Besluiten worden tijdens de algemene ledenvergadering genomen via
‘polls’. Wanneer een voorstel in stemming wordt gebracht, ontvangen
alle deelnemers van de ledenvergadering een bericht op hun scherm. De
SNC zal mondeling aangeven om welk voorstel het specifiek gaat. Iedere
deelnemer kan enkel voor of tegen stemmen. Onthouding van stemmen
is mogelijk door niet te reageren op het bericht. Elke poll loopt voor 30
seconden. Hierna is het niet meer mogelijk te stemmen.
Stemmen over voorgedragen personen
Op dit congres verkiezen we op voordracht van het Landelijk Bestuur de
leden van de Commissie van Beroep. Ook stemmen we over de
voordracht voor een nieuw bestuurslid voor de Erwin Nypelsstichting.
Deze stemmingen zullen verlopen via het stemsysteem in MijnD66. In de
aanloop naar het congres ontvangen alle stemgerechtigde leden een
mail met daarin een link om je stem uit te brengen. In de mail vind je alle
informatie over hoe dat werkt. Je kan je stem uitbrengen van 14:30 op
zaterdag tot 14:30 op zondag. Het feit dat het op dit congres in alle
gevallen gaat om een voordracht, betekent dat alle kandidaten verkozen
kunnen worden. Je hoeft dus niet per se te kiezen tussen de
verschillende kandidaten.

Algemene bestuursverantwoording
Voorwoord
Beste Jonge Democraten,
Na onze verkiezing in juli zijn we direct aan de slag gegaan. Na het
overdrachtsweekend hebben we hard gewerkt aan ons beleidsplan en
hebben we elkaar beter leren kennen. In september is het beleidsplan
goedgekeurd door het congres en dat is nu een rode lijn door alles wat
we doen.
We vinden het belangrijk dat elk lid mee kan doen en de kans krijgt zich
te ontwikkelen. Een voorbeeld daarvan is de academiedag, waar elk lid,
met of zonder kaderfunctie aan kan deelnemen. Daarnaast staan ook
inclusiviteit en toegankelijkheid hoog in het vaandel. Toegankelijk
taalgebruik en het inclusiviteitsnetwerk zijn een voorbeeld van hoe we
daar afgelopen tijd extra aandacht voor hebben gehad. Doordat we nu
als vereniging financieel wat ruimer zitten is het ook mogelijk om bij
landelijke activiteiten de drempel te verlagen. Door bijvoorbeeld een
minimale bijdrage te vragen voor een nieuwe leden- of
verenigingsweekend.
We begonnen ons bestuursjaar vol ambitie om activiteiten in te halen en
veel te organiseren voor de leden. Helaas heeft corona die ambities
bemoeilijkt, des te blijer zijn we dat we in de eerste twee maanden van
ons bestuursjaar wel fysieke activiteiten konden organiseren. Corona
beperkt ons allemaal in ons leven, zo ook bij de JD. De afdelingen, de
werkgroepen en ook wijzelf worstelen hiermee, want het bemoeilijkt
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bijvoorbeeld de ledenbinding en dit is iets wat nu al twee jaar speelt.
Daarom zijn we binnen het bestuur aan het kijken hoe we de
ledenbinding en ledenwerving op zowel korte als op lange termijn
kunnen verbeteren.
Ondanks deze moeilijke periode zien we dat veel leden hard werken voor
de vereniging. Onvermoeibaar en met onwijs veel veerkracht blijven
afdelingen, werkgroepen en teams online activiteiten en bijeenkomsten
organiseren en zijn zij altijd op zoek naar manieren om hun activiteiten
interessant te houden. We zijn iedereen erg dankbaar voor hun inzet.
Wij hopen dat we snel weer fysiek samen kunnen komen en elkaar weer
kunnen ontmoeten. Wij zullen dan ook, zodra het kan de kans grijpen om
jullie weer in levende lijve te ontmoeten.
Met vrijzinnige groet,
Landelijk Bestuur der Jonge Democraten 2021-2022
Joris Hetterscheid, Voorzitter
Hester van Wessel, Secretaris
Bart Kessels, Penningmeester
Lars Gerrits, Bestuurslid Politiek
Eswara de Mol, Bestuurslid Profilering
Gijs Toussaint, Bestuurslid Extern
Tom Urbaschek, Bestuurslid Organisatie
Silke Kok, Bestuurslid Intern

Politieke output
Met het politiek team zijn we er goed in geslaagd om het geluid van de
JD te laten horen. De formatie heeft ons zowel op de voorgrond als
achtergrond druk bezig gehouden. Op de voorgrond hebben we frequent
laten horen wat voor ons de belangrijkste zaken zijn, op de achtergrond
hebben we goed contact met D66 gehad over onze breekpunten. Een
van de belangrijkste prioriteiten was compensatie voor het leenstelsel.
Met opgedane kennis hebben we onze prioriteiten uitgezet voor de
tweede helft van het jaar. Daarbij kijken we naar migratie en
compensatie, waar we ons al op hebben laten horen. Ook kijken we naar
thema’s zoals wonen en democratie, zeker met het oog op de
gemeenteraadsverkiezingen in maart. En natuurlijk blijven onderwijs en
duurzaamheid thema’s die doorlopend aandacht krijgen.
Deze thema’s zijn ook uitgebreid teruggekomen in onze persuitingen.
We zijn trots op een mooie perslijst met daarop veel diverse media. Joris
is al veel te zien en te horen geweest op radio en TV, bijvoorbeeld bij
Eenvandaag en bij M. Daarnaast hebben we een aantal stukken in
verschillende kranten gepubliceerd. Deze stukken gaan over
verscheidene onderwerpen maar de focus van de JD op kiezen voor de
toekomst loopt als rode draad door deze stukken heen. Daar kijken wij
als politiek team met trots op terug.
Sfeer en inclusiviteit
Inclusiviteit en sfeer is voor ons een belangrijk thema. De afgelopen tijd
zijn we bezig geweest met het opstarten van het inclusiviteitsnetwerk en
samen met hen zijn we bezig met het organiseren van een inclusiviteit
kernoverleg met alle afdelingen. Met dit overleg willen we alle
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afdelingen betrekken bij het inclusiever maken van de vereniging en
hopen we zo het gesprek breder te kunnen voeren. Naast het netwerk
zijn we bezig met een training ‘onbewuste vooroordelen’ voor de
Oriëntatiecommissie en het landelijk bestuur.

goede audio- en visuele faciliteiten. Wij geloven dat de standaard van
online activiteiten qua vorm die van de Online Verenigingsavond zou
moeten zijn. Zo hanteren wij als uitgangspunten toegankelijkheid en
interactiviteit.

Ook zijn we veel bezig geweest met het waarborgen van sociale
veiligheid. Zo hebben we een plenaire sessie georganiseerd op het
kaderweekend over de betekenis van sociale veiligheid en hoe we als
vereniging zouden kunnen verbeteren. Daarnaast hebben we vaker
bijeenkomsten met de vertrouwenspersonen over patronen binnen de
vereniging en hebben zij het contact met de vertrouwenspersonen van
D66 versterkt.

Ledenaantallen

Organisatie
De activiteiten die wij hebben georganiseerd zijn het Nieuwe
Ledenmoment, Kaderweekend, de Summerschool, de Trainersdag, de
Nieuwe Ledenmiddag, de Online Verenigingsavond en de Academiedag.
De eerste vier fysieke activiteiten heeft de vereniging veel energie uit
gehaald. Zo hebben wij bijna alleen maar positieve feedback mogen
ontvangen. Hier hebben wij bovendien verschillende doelgroepen mee
weten te bereiken.
Zoals voorgenomen hebben wij sterk ingezet op zowel offline als online,
incl. hybride activiteiten. Zo hebben wij, met hulp van onze
ervaringsdeskundigen uit het FEO Organisatie, hardware-kits
aangeschaft. Op deze manier laten wij werkgroepen, teams en
afdelingen beter voorbereid zijn voor ieder soort activiteit. In deze
hardware-kit zitten een microfoon, webcam en beamer. Ook stellen wij
de verschillende ruimtes op het Landelijk Bureau ter beschikking, daarbij

Het ledenaantal van de vereniging is in 2021 per saldo gedaald. Er
hebben zich veel nieuwe leden ingeschreven (bijna 1300), maar zijn er
meer uitgestroomd. Rondom de succesvolle Kamerverkiezingen zagen
wij een grote toestroom van leden. Sindsdien zijn de aantallen helaas
weer gedaald, waardoor we in december op ongeveer hetzelfde
ledenaantal zaten als begin maart. De daling aan het einde van het jaar is
te verklaren doordat in die periode leden die de maximumleeftijd
hebben bereikt, worden uitgeschreven.
9
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Verklaringen zijn vooral speculatie, maar we zien een aantal mogelijke
oorzaken voor de daling. Allereerst speelde corona, waardoor we
hebben ervaren dat het lastiger is om nieuwe leden goed te bereiken en
effectief welkom te heten. Het lijkt er daarbij op dat de nieuwe leden van
rondom de verkiezingen niet allemaal voor langere termijn aan de
vereniging zijn gebonden. Ook kan een deel van de uitschrijvingen te
verklaren zijn door ontevredenheid over de langdurige formatie en de
rol van D66 daarin.
Ledenbinding
Ledenbinding is ontzettend belangrijk voor elke vereniging en zo
natuurlijk ook voor de onze. Tijdens de coronacrisis hebben we gemerkt
dat die ledenbinding moeizamer verloopt. Niet langer zijn er fysieke
borrels, maar moeten we het vaak doen met online ontmoetingen. We
merken dat afdelingen en werkgroepen hiermee logischerwijs worstelen
en we zijn aan het kijken hoe we hen kunnen helpen en hoe we onze
ledenbinding kunnen verbeteren. Zo zijn we bezig met een document
met handvatten voor de kaderleden. Daarnaast zal er, net zoals
voorgaande jaren, aandacht aan worden besteed op het kaderweekend
in de vorm van trainingen. Als laatste zijn we ook in gesprek met een
professional, over hoe we ook op de lange termijn onze ledenbinding
kunnen verbeteren met bijvoorbeeld vaste structuren en een
langetermijnplan.

verwerkt. Ook hebben we een hoop nieuwe producten besteld, die we in
de komende tijd aan de webshop toe zullen voegen. Zo kunnen we de JD
nog zichtbaarder maken.
Financiële staat van de vereniging
2021 is voor de financiën van de JD een goed jaar geweest. Door onder
meer de goede verkiezingsuitslag van D66 kwam er extra geld
beschikbaar. Tegelijkertijd is het vorig jaar lastig geweest om al het
beschikbare geld uit te geven doordat de coronamaatregelen veel
grotere evenementen, zoals een Wintercongres, een Nieuwe
Ledenweekend en een Verenigingsweekend, niet mogelijk maakte.
Tijdens de bespreking van de jaarrekening op het volgende congres, zal
verder op het vorige jaar in worden gegaan.
Helaas zijn we dit jaar ook weer begonnen in een lockdown. Daardoor
presenteren we als Landelijk Bestuur een amendement op de begroting
tijdens dit congres. Komend half jaar zullen we verder kijken naar de
financiële stabiliteit van de vereniging. De JD heeft nu de financiële
ruimte om de vereniging toekomstbestendig te maken. Dit willen we
onder meer doen door een meerjarenbegroting te gaan maken.

Webshop
Sinds het najaar is de nieuwe webshop online. Hierin hebben we allerlei
producten opgenomen, van accessoires tot theedoeken en van
notitieboekjes tot vlaggen. De eerste bestellingen zijn inmiddels
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Persoonlijke verantwoording LB

kijk ik ook met een goed gevoel terug op onze speech op het D66
congres.

Voorzitter- Joris Hetterscheid

Helaas ging niet alles zoals verwacht, in november hebben we door
nieuwe maatregelen flink wat activiteiten moeten verplaatsen naar
Zoom of zelfs moeten annuleren. Dat was vervelend, maar ik ben trots
hoe we dat als bestuur hebben aangepakt en bijvoorbeeld toch een
online verenigingsavond uit de grond hebben kunnen stampen. Ik kijk
met een goed gevoel terug op de eerste maanden waar wel nog fysieke
evenementen mogelijk waren. Ik denk dat die erg waardevol waren voor
de vereniging.

Het septembercongres voelt als de dag van gisteren, maar wat kijk ik fijn
terug op de afgelopen tijd. Ik krijg ontzettend veel energie van mijn werk
voor de JD, ondanks corona en de bijbehorende kantoorzoom. Ik ben
trots op wat onze vereniging allemaal blijft doen in deze moeilijke tijd.
Na een fijne overdracht van Léonie zijn we na de inhamering gelijk van
start gegaan. Persoonlijk ben ik met Silke gaan kijken naar de sociale
veiligheid binnen onze vereniging en hebben we een plenaire sessie
georganiseerd op het kaderweekend. Naast mijn eigen taken ben ik
natuurlijk bezig geweest met het ondersteunen van mijn bestuursleden
en de bonding van ons bestuur. Ik ben blij dat ik kan zeggen dat we in de
afgelopen periode een hecht team zijn geworden.
Mijn contact met D66 is goed, ik heb goed contact met het landelijk
bestuur en de Tweede Kamerfractie. Ik ben blij met de banden die ik op
heb kunnen bouwen en de manier waarop wij als JD zijn betrokken bij de
kabinetsformatie. Rondom de formatie hebben we geprobeerd de leden
zo goed mogelijk te betrekken en informeren rondom de gebeurtenissen
en onze overwegingen.
Ik ben trots op de mediaoptredens die ik heb mogen doen en het
JD-geluid dat ik daar heb mogen vertolken. Het is leuk om te zien hoe we
dat samen voorbereiden waarna ik met die informatie op pad ga.
Wanneer dat dan tot een goed einde komt voelt het echt als een
teamprestatie waar ik enorm veel energie van krijg. Naast die optredens

Niet alleen voor ons was corona vervelend, juist voor de afdelingen is dat
de grootste klap geweest. Zij waren net op stoom met fysieke
activiteiten, waarna ze wederom naar online moesten switchen. Ik ben
enorm trots op hoe de afdelingsbesturen ondanks alle tegenslagen toch
door zijn gegaan en hun schouders eronder hebben weten te zetten, die
veerkracht is enorm. Dat zag ik van dichtbij in mijn FEO, waar alle
voorzitters keihard werken voor het beste voor de vereniging. Het
contact met mijn FEO was goed en dat wil ik zo voortzetten. Wel wil ik
komende tijd meer ruimte maken voor informeel contact met het FEO,
iets wat door de maatregelen de afgelopen tijd erg lastig was.
Met mijn aantreden als voorzitter kwam ik ook voor het eerst in
aanraking met het PKO. Op momenten houden portefeuillehouders mij
scherp en hebben ze mij geholpen bij mediaoptredens, zelfs op
onmogelijke tijden heb ik op hen kunnen rekenen. Daar ben ik ze erg
dankbaar voor.
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Komende periode kijk ik uit naar een mooie campagne rondom de
gemeenteraadsverkiezingen, het doorzetten van de sociale
veiligheidssessie, het op verschillende manieren laten horen van ons
JD-geluid en het ondersteunen van mijn FEO. We zien helaas ook een
trend dat het voor afdelingen steeds moeilijker wordt om bijvoorbeeld
bestuursleden te vinden. Ik zie hierin ook een belangrijke taak voor ons
als bestuur om te kijken naar hoe we dit kunnen verbeteren en hoe we
afdelingen hierbij kunnen helpen.
Secretaris - Hester van Wessel
Met veel plezier blik ik terug op de eerste maanden van ons bestuursjaar.
Ik geniet van de onderlinge verhoudingen in het bestuur die zich - zelfs in
de kantoorzoom - snel tot hechte banden hebben ontwikkeld. Mijn
functie ligt me goed en ik put veel energie uit de ledencontacten die
daarbij horen, variërend van de allernieuwste tot de meest ervaren
leden van de JD. Meer dan tevreden ben ik ook over het FEO
secretarissen. Zij zijn bevlogen in hun functie, betrokken bij de
vereniging en daarbij heel gezellig.
Een beweeglijk jaar voor de secretaris: er zijn maar liefst twee (!) nieuwe
teams in de juridische hoek toegevoegd aan onze mooie vereniging. Het
juridisch team heeft een goede start gemaakt en mij al in veel gevallen
verblijd met wijze adviezen. Op dit congres verkiezen we de nieuwe
Commissie van Beroep. Op het moment van schrijven loopt de
sollicitatieprocedure nog, maar ik heb er vertrouwen in dat wij jullie een
zes zeer geschikte kandidaten kunnen voordragen.
Voor mij waren het ook maanden van een hoop op papier zetten: van een
beleid regiocommissies tot een herziene privacyhandleiding en van een

factsheet rechtenvrije foto’s tot dit congresboek. Zo denk ik een goede
bijdrage te hebben geleverd aan het vastleggen van belangrijke
processen in de vereniging. Veel dank gaat hiervoor uit naar de
Functionaris Gegevensbescherming, het juridisch team en mijn
bestuursgenoten voor hun hulp en schrijfwerk.
De ICT heb ik nog niet alle aandacht kunnen geven die het verdient. Wel
ben ik bezig geweest de voorkant van de website gebruiksvriendelijker
te maken en heb ik samen met Bart en Eswara de webshop opgezet. Dat
loopt nu goed. De band met het ICT-team ervaar ik positief. Ik kijk er dan
ook naar uit me de komende maanden meer te storten op onze
ICT-voorzieningen.
Penningmeester - Bart Kessels
Vanaf het moment dat ik in juli gekozen werd als Penningmeester is de
tijd gevlogen. Snel na de verkiezing begon mijn overdracht met Jasper,
die in september afgerond werd. In de tussentijd ben ik, samen met de
rest van het bestuur en de KasCo, aan de slag geweest met de begroting
voor 2022. Het bleek moeilijker dan gedacht om in een paar weken een
gedegen begroting voor het nieuwe jaar te maken, zeker omdat ook
corona nog een rol speelde. Uiteindelijk denk ik dat we een mooie
begroting hebben kunnen maken, waarmee we dit jaar aan de slag
kunnen.
Als je het mij vraagt, hebben we als bestuur het afgelopen half jaar al een
hoop mooie dingen kunnen doen. Naast het bijhouden van de financiële
administratie, ben ik ook aan de slag geweest met het financieel
toegankelijker maken van de vereniging. In samenwerking met de
afdelingspenningmeesters zijn daardoor de financiële reglementen
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aangepast, waardoor activiteiten nu toegankelijker zijn voor onze leden.
Verder hebben we in de aanpassingen zoveel mogelijk de doelstellingen
van ons beleidsplan verwerkt. Zoals elk jaar hebben de afdelingen in het
najaar hun afdelingsbegrotingen gemaakt. Dit jaar zat hierin een extra
uitdaging doordat niet alle afdelingen tegelijk hun afdelingsbegroting
maakten, omdat er binnen het FEO Penningmeesters veel wisselingen
hebben plaatsgevonden in het afgelopen half jaar. Uiteindelijk denk ik
dat we samen met de afdelingspenningmeesters tot negen mooie
afdelingsbegrotingen zijn gekomen.
Samen met Hester en Eswara heb ik gewerkt aan de webshop en aan de
uitvoering van het organimo over hardware. Met Joris, Hester en het
juridisch team heb ik gedegen en accuraat kunnen reageren op een
sommatiebrief
van
een
advocatenkantoor
rondom
auteursrechtenschending over een foto op de website. Uiteindelijk
hebben we hierin kunnen schikken voor €750 en is een mogelijke
rechtsgang voorkomen.
Ook heb ik heel prettig contact gehad met de verschillende organen
binnen en buiten de vereniging. Vanaf het begin ben ik met de KasCo aan
de slag geweest om een mooie begroting te maken en daarna heb ik
regelmatig contact met hen gehad. Met de Erwin Nypelsstichting heb ik
erg fijn samengewerkt. Zo hebben we gekeken naar enkele vragen die er
vanuit D66 en de accountant waren rondom de stichting, zijn we samen
tot een voordracht voor een nieuw bestuurslid voor de ENS gekomen, en
is er een overzicht gemaakt van alle aangenomen financiële organimo’s
van de afgelopen jaren. Verder heb ik ook veel gehad aan de input vanuit
D66 rondom verschillende financiële en administratieve vragen.

Al met al, kijk ik terug op een erg geslaagd eerste half jaar. Tot nu toe heb
ik nog geen seconde spijt gehad van mijn keuze voor het Landelijk
Bestuur. Naast alle financiële zaken, ben ik ook blij dat ik binnen het
bestuur de kans heb gekregen om af en toe bij te springen op plekken
buiten mijn functie. Iets wat ik erg gewaardeerd heb, ook omdat ik op die
manier goed kon zien wat andere functies inhielden. Ik verheug me erop
om komend half jaar samen met iedereen aan de slag te gaan om de
vereniging nog een stukje beter te maken.
Bestuurslid Politiek - Lars Gerrits
Ik heb veel plezier in mijn functie en binnen het bestuur. Ik ben in
augustus van start gegaan met een ronde langs alle portefeuillehouders
en mijn FEO, met enkele kleine projecten en met de portefeuillehouder
sollicitaties. Doordat ik in deze periode al veel ruimte kreeg van mijn
voorganger heb ik een goede officiële start kunnen maken in september.
Hoewel het tot nu toe goed te combineren valt met studie, merk je wel
soms de beperkingen van het niet een full-time bestuur zijn. Ik ben
tevreden over de voortgang binnen mijn takenpakket: politieke output,
inhoudelijke contact met stakeholders, goed contact met de
werkgroepen en de ontwikkeling van politieke skills en gedachtegoed
binnen de JD. Mijn werkzaamheden voelen nu redelijk vertrouwd aan en
ik sta met nog veel energie tot jullie dienst dit jaar.
De grote lijnen uit het beleidsplan worden uitgevoerd. De eerste sessie
van de politieke brainstorm reeks wordt op het moment van schrijven
voorbereid in samenwerking met de werkgroep Filosofie. We zijn verder
bezig met de voorbereiding voor de masterclass politieke beïnvloeding.
De evaluatie van de pilot werkgroep structuur is in januari afgerond. We
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hebben verschillende trainingen over politieke vaardigheden
aangeboden aan het PKO en het FEO Politiek & Pers. Dit bevalt en we
gaan kijken hoe we dit nog verder kunnen structureren.
Het contact met mijn FEO verloopt goed en ik zie met hen ruimte om nog
meer samen op te pakken. Zo hebben we in januari een sessie over de
GGZ en over wonen georganiseerd met het FEO en de relevante
werkgroepen. We zien verder wel een lastige trend; het blijft moeilijk
voor de afdelingen om politieke commissie te activeren.
Wat betreft politieke output ben ik tevreden, zie daarvoor ook de
perslijst. Ook ben ik trots op de portefeuillehouders. Samen met hen
hebben we de geluiden uit onze achterban, zowel kritisch als
constructief, kenbaar gemaakt in gesprek met D66 of in de media. De
portefeuillehouders weten het inhoudelijk contact met D66 goed te
vinden. Ik ben tevreden over de moties die we aangenomen hebben
gekregen op het afgelopen D66 congres. Ik kijk er naar uit om het
volgende D66 congres met meer spraakmakende JD moties discussie
aan te jagen. Ik heb de JD vaak mogen vertegenwoordigen tegenover
relevante stakeholders. We hebben op verschillende dossiers
samengewerkt met andere PJO’s en zijn vaak aanwezig in overleggen
met maatschappelijke organisaties.
Tot slot heb ik het maandelijks PKO als prettig en nuttig ervaren. Zowel
qua vorm als inhoud. Het blijft een uitdaging een grote nieuwe lichting
portefeuillehouders te begeleiden en faciliteren, maar ik ben er van
overtuigd dat ze hun plek binnen de vereniging goed hebben kunnen
vinden.

Bestuurslid Profilering - Eswara de Mol
In de afgelopen maanden heb ik binnen mijn functie met plezier en
energie gewerkt aan verschillende doelen en projecten op het gebied
van profilering en campagnevoering, zoals het aanvullen van de webshop
met te gekke merch met jullie hulp door de ontwerpwedstrijd. Ik kan niet
kan wachten totdat jullie het zien en kunnen dragen. Hieronder zal ik
meer de diepte ingaan wat betreft profilering en campagne.
Profilering
Profilering vraagt om een duidelijke kernboodschap in een professionele
stijl van communicatie. De kernboodschap is uitgedrukt in onze slogan
‘Vrij zijn is kiezen voor jouw toekomst’ en blijft de basis waaraan alle
uitingen worden opgehangen. Dit zorgt voor consistentie, wat van
belang is zodat men (in een oogopslag) weet wie de Jonge Democraten
zijn.
Deze kernboodschap nemen we mee naar de protesten die we hebben
bijgewoond en de manifesten die we daar hebben overhandigd aan
Tweede Kamerleden. Zo zijn we actief betrokken geweest bij een
vluchtelingenprotest en waren we aanwezig bij de klimaatmars en het
woonprotest.
Om naast een kernboodschap een consistente stijl te hebben, zijn logo’s
belangrijk. Niet alle logo’s stonden correct in de drive of ontbraken in zijn
geheel. Na heel wat uitzoekwerk is het archief van logo’s op moment van
schrijven inmiddels bijna geüpdatet en aangevuld. Hiermee is de
archivering en consistentie voor de toekomst gewaarborgd.
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Wat betreft social media lag de nadruk op de combinatie van politieke
content en promotie. Zo is er betaalde promotie uitgevoerd voor een
nieuweledenmoment. Het targetten is hier bovengemiddeld goed
gegaan, wat heeft geresulteerd in veel interactie. Door onder andere
interactieve posts blijven de volgersaantallen op Instagram, LinkedIn en
Facebook toenemen. Zo hebben we op Instagram succesvol
samengewerkt met een studentenplatform voor eerlijkere compensatie
en zo vele studenten weten te bereiken.
Met betrekking tot interne promotie zijn de appgroepen voor digitale
activiteiten nieuw leven ingeblazen zodat deze van afdelingen en
werkgroepen breed kunnen worden gepromoot.
Waar fysieke landelijke activiteiten wel hebben kunnen plaatsvinden,
heb ik foto’s gemaakt. Mijn doelen zijn hier om 1) professionelere foto’s
te maken, 2) te zorgen dat iedereen die komt en het wil een leuke foto
van zichzelf heeft bij een Jonge Democraten activiteit en 3) foto’s te
maken voor een eigen fotobase voor promotiedoeleinden. De fotobase
bestaat op deze manier uit rechtenvrije foto’s, ook te gebruiken door
afdelingen en werkgroepen, en is in samenwerking met Hester
opgesteld.
Campagne
De gemeenteraadsverkiezingen vragen om een campagne die voor het
grootste gedeelte op afdelingsniveau wordt gevormd en uitgevoerd.
Hierbij is het belangrijk een goed evenwicht te vinden tussen enerzijds
afdelingen sturen en ondersteunen en anderzijds afdelingen voldoende
autonomie laten behouden.

De interne verkiezingen kwamen snel na de inhamering en op
verschillende momenten. Hierdoor was het lastig om hier goed op in te
spelen. Met een geweldige inzet van de afdelingsbesturen hebben veel
kandidaten steun gekregen en zijn velen één of meerdere plekken op de
advieslijsten gestegen. Wat betreft de specifieke ondersteuning van
kandidaten is besloten om vanuit het Landelijk Bestuur geen individuen
te steunen, omdat dit door de grote aantallen kandidaten niet goed en
eerlijk te doen is. Afdelingsbesturen behouden de ruimte om zelf te
kiezen wie ze steunen en hoe de steun wordt verdeeld.
Het trainingsprogramma JDGR was na de overdracht volgens plan
afgerond. Na de interne verkiezingen, in aanloop naar de externe
verkiezingen, zijn extra trainingen gegeven aan de JDGR-kandidaten om
ze klaar te maken voor de laatste stap om verkozen te worden.
Voor de externe campagne is een uitgebreid campagneplan opgesteld.
Dit plan zal de nodige steun bieden aan afdelingen en kandidaten. Het is
gebaseerd op het plan voor de Tweede Kamerverkiezingen voor het
behouden van consistentie en aangepast en aangevuld met belangrijke
informatie voor de gemeenteraadsverkiezingen. In het plan worden
twee in plaats van drie sporen aangehouden: ‘Jonge Democraat in elke
gemeenteraad’ en ‘partij-inhoudelijk’ om met beperkte middelen zoveel
mogelijk impact te kunnen bereiken. Het plan omvat hiernaast
subdoelen met doelgroepen, manieren van communicatie, tips rondom
beeldvorming en storytelling, inhoudelijke lijnen met als uitgewerkt
thema wonen, tips over hoe op te stellen ten opzichte van D66 en andere
partijen, en een tijdspad voor de afdelingen. Bij het opstellen van het
plan is rekening gehouden met de huidige en mogelijke
coronamaatregelen.
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De komende maanden zullen wij ons, samen met het campagneteam en
de afdelingen, inzetten om veel jongeren te bereiken en naar de
stembussen te leiden. Zo werken we toe aan ons ideaal: een Jonge
Democraat in elke gemeenteraad.
Bestuurslid Extern - Gijs Toussaint
Ik kijk met veel plezier en trots terug op de afgelopen maanden. De
eerste maanden in een functie zijn altijd wennen, en dat geldt al helemaal
voor een functie die in de vorige besturen nog niet bestond. Gelukkig
heb ik kunnen genieten van de hulp en ondersteuning van mijn
bestuursgenoten en voorgangers en kan ik zeggen dat ik goed in de
functie zit.
Ik ben trots op de lange en diverse perslijst die er nu ligt. Een van mijn
persoonlijke hoogtepunten op de perslijst is het verschijnen van Joris bij
M.
Ik ben ook erg trots op alle afdelingsbestuursleden en andere JD’ers die
ik heb kunnen helpen bij het publiceren van stukken. Het is veel
afdelingen al gelukt om hun geluid te laten horen in lokale media en daar
ben ik blij om. Wel had ik graag meer stukken vanuit andere hoeken van
de vereniging had voorbij zien komen. De persuitingen van de JD zouden
niet alleen weggelegd moeten zijn voor bestuursleden en ik ga de
komende maanden dus extra mijn best doen om mensen hiervoor te
benaderen en te begeleiden.
De internationale kant van de JD is lang een ondergeschoven kind
geweest. Ik ben aan het begin van het jaar met veel enthousiasme aan de
slag gegaan om dit nieuw leven in te blazen en over het algemeen ben ik

blij met hoe dat gaat. Helaas heeft corona zijn lelijke hoofd weer
opgestoken. Daardoor ligt op dit moment veel van de internationale JD
stil.
Ik kijk desalniettemin met veel tevredenheid terug op de activiteiten die
wel plaats hebben kunnen vinden. We hebben een paar mooie en diverse
delegaties naar een aantal internationale congressen kunnen sturen en
ze hebben de JD daar uitstekend vertegenwoordigd. Hoogtepunt op dit
vlak was de Summer School. Dit evenement was een groot succes en ik
ben ontzettend trots op het hele organisatorische team dat een
fantastisch weekend heeft neergezet.
Ik werk met veel plezier samen met de mensen binnen het internationaal
FEO. Dat uit zich vooral in het organiseren van twinnings. Daar is door
het bestuur ook extra geld voor vrijgemaakt en ik kijk uit naar het
begeleiden van dit proces wanneer dit nodig is.
Daarnaast ben ik doorgegaan met het Internationaal PKO. De mensen
binnen het internationaal PKO hebben een hart voor de JD
internationaal en de vergaderingen zijn een uitstekende manier om hun
enthousiasme en ervaring te bundelen tot iets moois.
Tot slot ben ik terwijl ik dit schrijf ook druk bezig met de sollicitaties voor
de nieuwe International Officer. Ik heb er vertrouwen in dat we tegen de
tijd van het congres een uitstekende kandidaat hebben gevonden.
Met alle beperkingen is het niet makkelijk om altijd even enthousiast te
blijven, maar ik zie zelden JD’ers bij de pakken neerzitten. Dat maakt
mijn functie niet alleen makkelijker maar vooral ook heel erg leuk. Ik ben
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dankbaar voor alles wat ik tot nu toe heb mogen doen en kijk enorm uit
naar de rest van het jaar.
Bestuurslid Organisatie - Tom Urbaschek
Met zekerheid kan ik stellen dat het afgelopen halve jaar mijn
verwachtingen heeft overtroffen. IJverig heb ik mij ingezet om tal van
succesvolle activiteiten te organiseren. Het uitgangspunt hierbij voor
mij is toegankelijkheid. Voor iedere JD’er een activiteit.
De meeste voldoening heb ik gehaald uit het Kaderweekend en de
Summerschool. Dit omdat ik veel verantwoordelijkheid droeg en zowel
de organisatie als inhoud uiteindelijk hoogwaardig waren. Ook was ik
zeer tevreden over de inzet van het bestuur achter de schermen tijdens
deze weekenden. Tegelijkertijd was de feedback van de deelnemers
positief.
Het was echter een uitdaging om de locaties van het Kaderweekend
binnen budget te houden. Met veel inzet is ons dit toch gelukt.
Bovendien heb ik mijn tanden gezet in het formuleren van een beleid
rondom de rechten en plichten van Regiocommissies. Samen met Hester
en Silke hebben wij een consistent raamwerk aangeleverd, dat als
bruikbaar handvat kan fungeren voor de middellange termijn. Ook heb ik
mijn bijdrage geleverd aan de evaluatie van de ‘werkgroep-pilot’.
Hiervoor hebben Lars, Silke en ik nu een opzet bedacht, die hopelijk
beter aansluit bij de behoeftes van deze werkgroepen.

overtuigd dat ledenbinding een cruciale key performance indicator
behoort te zijn van de JD. Met mijn expertise in strategie en beleid zet ik
mij hiervoor in. Verder heb ik de evaluatie van landelijke activiteiten
gestandaardiseerd. Hier kunnen wij na het Wintercongres intern de
eerste vruchten van plukken.
Het enige onvoorziene aspect daarentegen voor mij persoonlijk was de
work load in specifieke maanden gedurende het bestuursjaar. Zo vergde
de maand oktober met het Nieuweledenmoment, Kaderweekend en de
Summerschool voor mij relatief veel tijd. Enerzijds heeft dit als oorzaak
dat wij kwaliteit hoog in het vaandel hebben zitten. Anderzijds heeft het
te maken met de ambitieuze jaarplanning die ik heb samengesteld.
Ik zou nadrukkelijk mijn dank willen uitspreken aan alle gemotiveerde
leden binnen mijn FEO en organisatorische teams. De onuitputbare
intrinsieke motivatie die ik blijf tegenkomen binnen deze vereniging,
vind ik bewonderenswaardig. Deze sterke eigenschap schept ook
constant nieuwe kansen. Deze ondernemende geest vind ik waardevol
en maakt de JD naar mijn mening uniek.
Tot slot merk ik dat wij als bestuur geleidelijk specialisten worden in
onze functie. Bart, Eswara, Gijs, Hester, Joris, Lars en Silke omschrijf ik
dan ook graag stuk voor stuk als uitermate gemotiveerde en competente
collega’s. Zo kunnen wij het aankomende halve jaar ons werk naar een
–nog- hoger niveau tillen. Zo haal ik graag de inmiddels befaamde
woorden aan van Sigrid Kaag; ‘Doe het goed, of doe het niet.’

Tevens zitten wij midden in een adviesproces omtrent ledenbinding. Ik
put veel energie uit het aan tafel zitten met professionals. Ik ben ervan
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Bestuurslid Intern - Silke Kok
Het bestuursjaar is alweer halverwege en op het moment van schrijven
zitten we helaas weer thuis te werken met een kantoorzoom die open
staat. Het is daarbij tot nu toe soms anders gegaan dan wij van te voren
hadden gedacht, maar we hebben ook heel veel al wel mogen doen: een
leerzaam kaderweekend, gezellige trainersdag en veel fysieke afspraken
en activiteiten. Na de fijne overdracht met Koen heb ik een goede start
kunnen maken en ik heb het idee dat ik de afgelopen maanden al veel
heb mogen leren.
Ten eerste, en natuurlijk wel het belangrijkste, heb ik me bezig gehouden
met de vaste taken die horen bij de functie intern. Zo stond als eerste het
kaderweekend op de planning. Dit was voor mij direct een sprong in het
diepe op het gebied van regelen van trainingen. Daarnaast is er een
nieuw coachingstraject gestart en is de trainerspagina op de website
herzien, zodat mensen beter inzicht hebben in wat trainingen inhouden.
Naast deze taken heb ik ook pandbeheer op mij genomen. Dit bleek meer
in te houden dan het verzorgen van planten; zo ben ik het aanspreekpunt
voor het regelen van zaaltjes en het beheren van de zoom.
Naast de vaste taken was ontwikkeling ook een groot gedeelte van ons
beleidsplan. In samenwerking met mijn FEO heb ik een jaarplanning
opgesteld (credits naar die toppers), zodat ze al eerder konden nadenken
wat voor soort training nuttig was voor hun afdelingen en wat ze zelf
wilden leren. Verder heb ik de academiedag georganiseerd.
Daarnaast heb ik me het afgelopen half jaar ook veel ingezet voor de
inclusiviteit, sfeer en sociale veiligheid binnen onze vereniging. Hierbij
heb ik contact met het inclusiviteitsnetwerk en de oriëntatiecommissie.

Samen met Joris onderhoud ik het contact met de vertrouwenspersonen
en de vertrouwenspersonen van D66.
Ondanks al deze projecten is ons bestuursjaar gelukkig nog niet voorbij
en er zijn nog genoeg zaken waar ik mee aan de slag wil. De komende tijd
ga ik me richten op ledenbinding binnen de vereniging en ga ik verder
met inclusiviteit en sociale veiligheid binnen de vereniging.

Terugkoppeling aangenomen organimo’s
ORG02
Spreekt uit dat: * AMPP’s voortaan ook worden gewogen op urgentie voor
behandeling.
* De losse blokken AMPP’s en politieke moties worden gecombineerd tot een
blok Politieke Voorstellen dat zowel moties als AMPP’s bevat.
Op dit congres voegen we, in lijn met dit organimo, de blokken voor
amendementen op het politiek programma (AMPP’s) en politieke moties
samen tot het blok Politieke Voorstellen.
ORG04
Spreekt uit dat: * Mensen die bij het Landelijk Bestuur kenbaar maken door
een aandoening waarvoor zij een diagnose hebben overgevoelig te zijn voor
prikkels, voorrang krijgen bij het verdelen van kleine kamers.
* De procedure hiervoor wordt toegelicht in het inschrijfformulier.
Voor de indeling van kamers voor het Kaderweekend had dit gemoeten,
helaas zijn we vergeten dat te implementeren in het
aanmeldingsformulier. We gaan zorgen dat het bij de aankomende
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weekenden wel gebeurt. Tijdens de Summerschool waren er enkel
tweepersoonskamers , dus konden we hier bijna geen rekening mee
houden. Daarna zijn natuurlijk de weekenden of niet doorgegaan of
online, waardoor dit (helaas) niet van toepassing was.
ORG05
Spreekt uit dat: het bestuur een 'mobile first' interactief congresboek, al dan
niet in vorm van app.jd.nl 2.0, ter leven brengt.
Helaas is er op dit congres nog geen app. De ontwikkeling is met het
ICT-team in gang gezet zodat de app op het zomercongres hopelijk
werkelijkheid wordt.
ORG06
Spreekt uit dat: de ALV het Landelijk Bestuur oproept om een nieuwe kaart
met afdelingsgrenzen te maken en deze op de website te plaatsen.
Na (intensiever dan verwacht) onderzoek naar de huidige staat van de
afdelingsgrenzen is het uitvoeren van deze motie in gang gezet. Op het
moment van schrijven is de kaart nog niet online, maar het doel is dat dit
nog voor het congres lukt. Het doel is om een overzichtelijke en
duurzame kaart te publiceren, die bij verandering van de grenzen in de
toekomst makkelijk aangepast kan worden. Speciale dank voor de
ontwikkeling gaat naar Steffan Venema.
ORG07
Spreekt uit dat: *Het landelijk bestuur moet zorgen dat afdelingen over de
juiste apparatuur beschikken om hybride activiteiten te organiseren,
bestaande uit bijvoorbeeld maar niet gelimiteerd tot: een beamer,
beamerscherm, HD webcam en omnidirectionele microfoon;

*Het landelijk bestuur instructies maakt voor de afdelingen over hoe ze
hybride activiteiten met zoom op kunnen zetten;
*Het landelijk bestuur JD Online weer in gebruik neemt of een vergelijkbare
groep opzet.
Dit organimo is uitgevoerd. Daarvoor hebben we drie hardware sets
samengesteld waarmee werkgroepen, teams en afdelingen gemakkelijk
hybride
activiteiten
kunnen
organiseren.
Ook
de
twee
Whatsappgroepen ‘JD door het land’ gebruiken we actief.
ORG08
Spreekt uit dat: Het mogelijk moet zijn voor nieuwe leden om een
congresbuddy aan te vragen, waarmee een nieuw lid aan de hand genomen
kan worden door een ervaren lid bij het volgen en deelnemen van een congres.
Aangezien het huidige congres online plaats zal vinden, is het lastig dit te
implementeren. Echter op originele wijze hebben wij in de geest van dit
organimo twee aanpassingen in vormgeving gedaan. Ten eerste
gebruiken wij tijdens het Nieuwe Ledenmoment voorafgaand aan het
congres breakout-rooms voor afdelingen. Ten tweede hebben wij
gedurende het hele congres break-out rooms voor iedere afdeling. Zo
faciliteren wij onder meer nieuwe leden, door ze met andere leden uit
hun afdeling in contact te brengen.
Verder zijn er organimo’s aangenomen die gaan over
bestuursverkiezingen (ORG01 en ORG09-ORG11). Hier zullen we ons
voor het zomercongres over buigen. Ook zien twee moties op een fysiek
congres (ORG03 en ORG08), hetgeen voor nu helaas nog niet aan de
orde is.
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Beantwoording schriftelijke bestuursvragen
Vragen van Bastiaan Smit
Vraag: Afgelopen jaar werd de eerste Werkgroependag georganiseerd, de
werkgroepen-versie van een nieuwe-leden-moment en kaderdag op
afdelingsniveau. Hoe is deze eerste editie het Landelijk Bestuur bevallen, en is
zij voornemens om in het voorjaar van 2022 opnieuw een Werkgroependag te
organiseren?
Antwoord: De eerste editie van de werkgroep dag is goed bevallen. De
volgende editie staat onder voorbehoud gepland op zaterdag 23 april.
Vraag: In oktober gaven een aantal portefeuillehouders aan dat zij graag meer
informatie over de werkgroepen op de website willen hebben staan, om zo
nieuwe leden en andere JD-organen beter te informeren over onze thema's,
praktische zaken, en wat we zoal doen. In november hebben Anne (J&V),
Thomas (D&OB), en ikzelf (D&A) hiervoor een opzet gemaakt. Wanneer wordt
de website aangepast met deze extra informatie voor elke werkgroep?
Antwoord: De werkgroepenpagina is inmiddels aangepast. Dank aan de
betrokken portefeuillehouders die hier bruikbaar materiaal voor hebben
aangeleverd. Ook met de nieuwe ledenpagina zijn we bezig, deze
behoeft wat meer tijd. Verder gaan we bij het volgende PKO nog verdere
stroomlijning van de werkgroepenpagina bespreken.
Vraag: De onder het vorige LB gestarte pilot met werkgroepbesturen - in
plaats van de huidige constructie met één of twee portefeuillehouders - is in
januari afgerond. Aan de pilot was ook een budget van €200 voor de

deelnemende werkgroepen verbonden, maar verder ontbrak het aan regie of
duidelijke verwachtingen. Het LB heeft in januari besloten geen verder vervolg
te geven aan deze opzet. Welke overwegingen leidden tot dit besluit, en is het
LB wel voornemens om een beperkt budget in te voeren voor alle
werkgroepen?
Antwoord: Uit de evaluatie bleek dat makkelijke toegang tot budget als
positief ervaren werd. Daarom gaan we op het volgende PKO in gesprek
met de penningmeester om te kijken waar de werkgroepen precies
behoefte aan hebben qua budget en hoe we dat het beste vorm kunnen
geven. Zie voor verdere overwegingen over de pilot het antwoord bij
vraag 4.
Vraag: Ziet het Landelijk Bestuur heil in een nieuwe, centraal aangestuurde
pilot voor de (grotere) werkgroepen waarin een vastere structuur zoals die van
onze regio-afdelingen of die van de D66 thema-afdelingen wordt
uitgeprobeerd? Bijvoorbeeld door het scheiden van de functies van
portefeuillehouder en werkgroepvoorzitter; het loskoppelen van werkgroepen
naar op zichzelf staande JD-organen; het instellen van een vast budget; en
duidelijk vastgelegde 'spelregels'?
Antwoord: Uit de evaluatie van de pilot hebben wij de conclusie
getrokken dat deze niet naar verwachting heeft gefunctioneerd. Dit had
ten eerste te maken met het feit dat de taakverdeling in sommige
gevallen scheef was. Verder kostte de structuur vaak meer tijd dan het
bespaarde en als laatste waren er geen goed vooraf opgestelde
verwachtingen. Mochten portefeuillehouders in de toekomst een
werkgroep bestuur willen instellen, dan zullen we dat faciliteren.
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Wij zien geen brood in een nieuwe pilot, aangezien we eerst willen
werken met de aanbevelingen die we hebben geformuleerd op basis van
de evaluatie. Deze aanbevelingen zijn bijvoorbeeld handvatten opnemen
voor alternatieve structuren in het poho-handboek. Verder gaan we
duo’s formaliseren als serieuze optie en op gelijke voet zetten met
individuele portefeuillehouderschap. Voor duo-sollicitanten leggen we
de lat hoger en zijn een duidelijk plan en goede dynamiek belangrijke
voorwaarden. Verder willen we de suggestie van een nieuwe verbeterde
pilot best meegeven aan een volgend bestuur, mochten ze dat willen
oppakken.
Vraag: Tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018 beschikte onze
vereniging over professionele audiovisuele apparatuur, inclusief een
opnameset. Meerdere afdelingen en werkgroepen hebben in de afgelopen
maanden aangegeven een behoefte te hebben aan zulke apparatuur met het
oog op de verkiezingscampagne, ludieke acties, sociale media-content, en
andere politieke doeleinden. Momenteel zijn zij nog afhankelijk van filmen met
telefoons, wat helaas niet altijd professioneel overkomt. Kan het huidig
Landelijk Bestuur bij haar voorgangers nagaan of deze apparatuur
verenigings-eigendom betrof, en zo ja, waar deze apparatuur is gebleven? En
als deze apparatuur niet ons eigendom was of inmiddels zoek is, zou het
Landelijk Bestuur samen met het Creatief Team op zeer korte termijn een
oplossing willen zoeken zodat JD-organen toch op tijd voor de verkiezingen
kunnen beschikken over soortgelijke apparatuur?
Antwoord: Momenteel hebben wij een fotocamera en twee
microfoonopnamesets. Als Landelijk Bestuur gebruiken wij onze mobiele
telefoons met de microfoonsetten bij video-opnames. Dit zorgt over het
algemeen voor een voldoende kwaliteit voor social media. Bij

professionelere opnames huren wij een betaalbare filmploeg in, zoals
vorig jaar voor de verkiezingen succesvol is gedaan. Werkgroepen en
afdelingen beschikken natuurlijk ook over deze opties. Ik heb
nagevraagd wat de situatie vier jaar geleden was en ook toen werd
(aanvullende) apparatuur gehuurd.
Tot kort geleden is de vraag naar meer apparatuur niet op de beschreven
manier overgebracht. Het is inmiddels helaas onrealistisch om complexe
audiovisuele opnameapperatuur voor de gemeenteraadsverkiezingen
aan te schaffen. Momenteel beschikt het Landelijk Bestuur niet zelf over
de kennis om dit snel aan te schaffen. Sinds de start van ons bestuursjaar
zijn er geen leden in het Creatief Team, waardoor dit team hier niet bij
kan helpen. Verder is er te weinig tijd om beleid op te stellen hoe mensen
dit kunnen gebruiken/lenen, mensen te kunnen begeleiden met het
gebruik hiervan en de video’s op tijd te maken, gezien het wenselijk is
deze weken voor de verkiezingen af te hebben. Voor het gebruik van
zulke materialen en het verwerken van de producten hiervan is namelijk
ook kennis nodig. Graag ga ik in gesprek om te achterhalen waar de
behoefte precies naar is, om hier hopelijk later wel aan te kunnen
voldoen.
Vraag: Gelet op het in januari vrijgekomen budget en de door het LB zelf
aangedragen mogelijke bestemmingen; de toenemende zorgen over privacy,
polarisatie, en sociale onveiligheid; de grote hoeveelheid informatie die voor
elk congres of kaderweekend op de website moet worden gezet en/of naar de
leden moet worden gemaild; en enthousiasme binnen het ICT-Team om
bijvoorbeeld de Congresapp nieuw leven in te blazen; hoe kijkt het LB
tegenover de reeds in 2020 door het ICT-Transitieteam geopperde optie om
een JD-ledenportaal vergelijkbaar met MijnD66 op te zetten? Is zij van
mening dat de forse toename van gegevensbescherming en
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gebruiksvriendelijkheid voor onze leden - en de verlaging in werklast voor de
Landelijk Secretaris, Penningmeester, Bestuurslid Politiek, en Bestuurslid
Organisatie - de hiervoor benodigde uitgaven zouden rechtvaardigen?
Antwoord: Een eigen ledenportaal is aantrekkelijk om de argumenten
die in de vraag worden genoemd. Zoals eerder onderzocht, is zo een
portaal erg duur. Daarbij leeft voor ons een ander belangrijk bezwaar:
dat van de gegevensbescherming. Het gaat hier om zeer gevoelige
persoonsgegevens van duizenden leden. Voor ons is het het
allerbelangrijkst om de bescherming daarvan te kunnen garanderen. We
hebben nu een actief en enthousiast ICT-team met veel expertise, dat
ongetwijfeld een goed en veilig portaal op zou kunnen zetten. Omdat we
een jongeren- en vrijwilligersorganisatie zijn, weten we niet of dat de
komende jaren zo blijft, terwijl sterke kennis van zaken wel nodig is om
een eigen ledenadministratie bij te houden. Deze kennis en stabiliteit
vinden we wel bij D66 en tegen een goede prijs. Het inschakelen van een
andere externe partij zou een stuk duurder uitvallen.
Vraag: Is het Landelijk Bestuur tevreden met de aanvankelijk enigszins stroef
lopende huurdersrelatie met D66? Houden beide partijen zich inmiddels aan
alle bepalingen in het Servicecontract?
Antwoord: We zijn over het algemeen heel tevreden over de
huurdersrelatie met D66. Het contact verloopt soepel. Er is genoeg
flexibiliteit rondom de gemaakte afspraken, zodat we bijvoorbeeld goed
gebruik kunnen maken van de zaaltjes van D66 voor allerlei
vergaderingen.

Vraag: Wat het reserveren van zaaltjes op het Landelijk Bureau betreft:
Hebben we inmiddels bereikt dat wanneer 6 leden van het Els Borst Netwerk
de grootste zaal reserveren, waardoor ons Politiek Kaderoverleg van 24 JD'ers
moet uitwijken naar een veel kleiner zaaltje, en er letterlijk tweederangs- en
derderangs-portefeuillehouders ontstaan, waarbij ik flashbacks kreeg naar
mijn lunchpauzes in de brugklas, we toch even van zaaltje kunnen wisselen
met de Oude Democraten? Toen ik die verschrikkelijk slechte troep die ze daar
koffie noemen ging halen lachte iemand van EBN ons overigens uit omdat ze
het zaaltje niet eens hebben gebruikt omdat ze zaten te zonnen in de
binnentuin, is het LB ook van mening dat die koffie zo goor is?
Antwoord: Ja, de koffie is goor, zelfs zo goor dat wij in de wandelgangen
van het landelijk bureau hebben vernomen dat ook Sigrid Kaag de
moeite neemt om de koffie van de eerste verdieping te pakken. Het staat
iedereen vrij een koffieautomaat te schenken aan het Landelijk Bureau,
zodat het LB en de gasten altijd heerlijke koffie hebben.
Vraag: Heeft het Landelijk Bestuur nog leuke voornemens voor 2022? En is zij
ook van mening dat Dry January in strijd is met de geest van PP 1.1. en 1.5., of
ziet zij dat juist als een mooi initiatief dat logisch voortvloeit uit PP 8.2.4.?
Antwoord: Het is iets wat juist logisch voortvloeit uit PP 1.1. Juist omdat
ieder individu de vrijheid heeft zelf te kiezen of hij wel of niet wil drinken
in januari. Of dat nou cola, bier of een sherry is. PP 8.2.4. zou erg lastig
zijn door het ontbreken van dat artikel in het PP, maar schrijf ‘m vooral
voor volgend congres. Naast het aloude voornemen om alles te geven om
alle leden van de JD een leerzaam, gezellig en inspirerend jaar te
bezorgen heeft het LB geen bijzondere voornemens. Meedoen aan dry
january heeft ons inziens een indirect negatief effect op de uitwerking
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van bovengenoemde voornemens, het LB heeft daaraan dan ook niet
meegedaan.

Vraag: Hoe staat het met het aantrekken van nieuwe leden op scholen en het
MBO? Zijn hier al concrete plannen voor in uitvoering?

Vragen van Dianne Jacobs
Vraag: op het Septembercongres werd er een vraag gesteld over het
toegankelijk maken van de website voor slechtzienden. Je gaf toen aan dat
jullie zouden beginnen met het toevoegen van een optie om het
beginselenprogramma voor te lezen. Hoe staat het hiermee? En hoe staat het
met verdere plannen om de site toegankelijker te maken?

Antwoord: Scholieren en studenten, inclusief MBO’ers, vormen het
grootste deel van de doelgroep voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit
is opgenomen in het campagneplan, wat zal worden uitgevoerd door het
Landelijk Bestuur en de afdelingen. Momenteel zijn wij ook, in aanloop
naar de verkiezingen, bezig met het organiseren van een reeks
verkiezingsfestivals op 10 MBO’s door heel het land samen met de NJR
en ProDemos.

Antwoord: We hebben de mogelijkheden voor het voorlezen van de
website onderzocht. Hier hebben we een plugin voor op het oog. We zijn
bezig de financiële kant en de praktische uitvoering uit te werken en
verwachten het plan in de komende maanden uit te kunnen voeren. Het
taalgebruik op verschillende pagina’s van de website is aangepast om
toegankelijker te zijn. Met meer kruisverwijzingen en completere
informatie werken we eraan de website zo inzichtelijk en
gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.
Vraag: Hoe staat het met de schoolprojecten om minderjarigen meer te
interesseren om politiek actief te worden?
De afgelopen tijd is dit helaas voor ons geen prioriteit geweest, ook
omdat door corona er vaak niet een mogelijkheid was om dit soort
scholenprojecten te doen. Wel proberen we zo goed mogelijk in te gaan
op uitnodigingen die we krijgen. Zo heeft Hester een gastles gegeven
over D66 en de JD bij drie HAVO-4 klassen.

Vraag: Hoe staat het met jullie plannen om de sociale veiligheid te verbeteren
binnen de JD?
Antwoord: Zoals al genoemd is in de bestuursverantwoording is sociale
veiligheid voor ons erg belangrijk. De afgelopen tijd hebben we daarom
verschillende zaken opgepakt. Ten eerste is er een plenaire sessie
geweest op het kaderweekend. Daarnaast hebben we regelmatig
contact met de vertrouwenspersonen over de patronen binnen de
vereniging en hebben zij het contact met de vertrouwenspersonen van
D66 versterkt. Om de vereniging beter bekend te laten zijn met de
vertrouwenspersonen zullen we ze ook door middel van een filmpje
beter voorstellen op dit congres. In de komende periode willen we nog
een vervolgsessie houden rondom sociale veiligheid. Daarnaast blijven
we ook in gesprek met het inclusiviteitsnetwerk om onze vereniging een
fijne vereniging te laten zijn voor iedereen. We moedigen iedereen aan
om mee te denken en suggesties te delen door bijvoorbeeld een appje te
sturen.
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Verantwoording FG

Verantwoording DEMO

Op 10 oktober jl. heeft de jaarlijkse privacytraining voor
afdelingssecretarissen plaatsgevonden. Het doel van deze training was
om het bewustzijn te vergroten, zodat de kans dat persoonsgegevens in
verkeerde handen komen, wordt verkleind. De training bestond uit een
algemeen deel en een deel dat was toegespitst op de specifieke
bezigheden van de secretarissen. Tijdens de training bleek dat er op een
aantal punten nog onduidelijk heerste, onder meer met betrekking tot
de verhouding tussen privacy en effectieve ledenbinding.

L.S.

De JD draagt privacy- en gegevensbescherming hoog in het vaandel.
Tegelijkertijd is het de afgelopen tijd voor veel verenigingen moeilijker
geworden om de betrokkenheid van leden te vergroten. Mij lijkt het
waardevol om de komende tijd het gesprek aan te gaan over de vraag in
hoeverre privacybeleid de primaire activiteiten van de JD belemmert en
of hier oplossingen voor zijn die geen afbreuk doen aan het
fundamentele recht op privacy of bescherming van persoonsgegevens.
Sinds mijn laatste verantwoording hebben gelukkig geen incidenten
plaatsgevonden. Daarnaast hebben zich geen betrokkenen gemeld die
een van hun AVG-rechten wilden inroepen. Wil je een incident melden,
een AVG-verzoek indienen of heb je een privacy-gerelateerde vraag?
Neem dan contact op met functionarisgegevensbescherming@jd.nl

Bij aanvang van mijn aanstelling tot hoofdredacteur van DEMO telde de
redactie 8 leden, nadat ik contact had opgenomen met de redactieleden
bleek echter een klein aantal van hen het aankomende jaar tijd te
hebben om zich actief in te zetten voor de DEMO. Hierdoor voelde de
hoofdredactie zich genoodzaakt zo spoedig mogelijk nieuwe
redactieleden te werven, waardoor we een vacature hebben gemaakt en
via de JD-mediakanalen hebben verspreid.
Dit heeft geresulteerd in de komst van twee enthousiaste redactieleden,
waarbij de redactie evenwel geslonken is naar een totaal van 5 leden,
inclusief de hoofdredactie. Mede door de afname aan redactieleden is
het lastig gebleken de voorgaande planning van publicaties te
verwezenlijken, zodoende heb ik contact opgenomen met de
portefeuillehouders van de werkgroepen en gevraagd of ze interesse
hadden om samen met de werkgroep een artikel te creëren. Hier heb ik
veel positieve reacties op gekregen, zodoende verwacht ik de komende
tijd een aantal ingezonden artikelen.
Kortom kijken we ondanks de voornoemde perikelen door de toewijding
van de redactieleden, adjunct-hoofdredacteur en eindredactie positief
uit naar de toekomst.
Met vriendelijke groet,
Sebastian Cornielje (Hoofdredacteur DEMO)
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Perslijst
Platform

Datum

Titel

Wie?

BNR
Nieuwsradi
o

10-09-’21

BREEKT | thuiswerken
heeft het fileprobleem
opgelost, dus we moeten
stoppen met asfalteren

Joris
Hetterscheid

Stadszaken

13-09-’21

Woonprotest was
vrolijke bedoening met
bloedserieuze
boodschap: ‘Fuck de
woningmarkt’

Jonge
Democraten

Politieke
jongerenbewegingen
eisen veel radicalere
aanpak

Joris
Hetterscheid,
Jonge
Democraten

NRC

16-09-’21

EenVandaag

16-09-’21

Presentatie Nederlandse
Klimaatmissie

Jonge
Democraten

Noordholla
nds Dagblad

16-09-’21

Urgenda en
jongerenclubs: OMT voor
klimaataanpak nodig

Jonge
Democraten

Radio 1

17-09-’21

Dit is de Dag

Léonie Janssen

Reformatori
sch Dagblad

21-09-’21

Jongeren demonstreren
op Prinsjesdag bij
Tweede Kamer

Jonge
Democraten

Hart van
Nederland

21-09-’21

Jongeren protesteren op
Prinsjesdag in Den Haag
tegen leenstelsel

Jonge
Democraten

BNR
Nieuwsradi
o

21-09-’21

Breekt | in gesprek met
de voorzitters van
jongerenorganisaties van
cda, pvda en d66

Joris
Hetterscheid

NL TIMES

21-09-’21

Protests for more
diversity in politics,
against student loan
system on Budget Day

Jonge
Democraten

Voorburgs
Dagblad

21-09-’21

Jongeren protesteren bij
tijdelijk Tweede
Kamergebouw

Jonge
Democraten

NOS
liveblog

21-09-’21

Jongerenprotest bij
Tweede Kamer
Kamergebouw

Jonge
Democraten

Volkskrant

21-09-’21

Slachtoffer van de trage
formatie: ‘Opnieuw is een
lichting studenten
begonnen met een jaar
vol studieschulden’

Jonge
Democraten

BNR
Nieuwsradi
o

21-09-’21

liveblog prinsjesdag |
reacties troonrede: 'grote

Jonge
Democraten
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keuzes worden
doorgeschoven'

thema's vrije kwesties
worden

NOS
liveblog

24-09-’21

Studenten geven
voorkeur aan SP-voorstel
afschaffen leenstelsel

Jonge
Democraten

Radio 1

30-09-’21

Spraakmakers

Joris
Hetterscheid

Reformatori
sch Dagblad

30-09-’21

D66-jongeren steunen
Kaag, wel zorgen over
‘conservatieve wolk’

Jonge
Democraten,
Joris
Hetterscheid

Het Parool

30-09-’21

Remkes: ‘formatie kan nu
snel gaan, het wordt echt
een nieuw kabinet’

Jonge
Democraten

Radio 1,
Nieuws &
Co

30-09-’21

Jonge Democraten
maken zich zorgen over
'conservatieve wolk' in
formatie

Joris
Hetterscheid

EenVandaag

30-09-’21

Jonge Democraten
hebben grote zorgen over
'conservatieve wolk', nu
Kaag verder praat met
huidige coalitiepartners

Joris
Hetterscheid

Meeste D66-kiezers
akkoord met draai Sigrid
Kaag, als
medisch-ethische

Jonge
Democraten

EenVandaag

30-09-’21

NRC

02-10-’21

Hoe denkt de achterban
van D66 over de nieuwe
wending in de formatie?

Jonge
Democraten,
Joris
Hetterscheid

NOS
STORIES

03-10-’21

Deze partijen moeten
praten over nieuw
kabinet

Joris
Hetterscheid

BNR
nieuwsradio

04-10-’21

Breekt - Hoekstra is na de
pandora papers
ongeloofwaardig als
minister van financiën

Joris
Hetterscheid

BNR
nieuwsradio

20-10-’21

Breekt - Er moeten
versoepelingen worden
teruggedraaid om
overbelasting zorg te
voorkomen

Joris
Hetterscheid

NPO Radio
1

27-10-’21

Spraakmakers

Joris
Hetterscheid

NRC
Haagse
zaken

01-11-’21

Over 33 royementen en
de uitdijende crisis bij de
SP

Jonge
Democraten

RN7

03-11-’21

Veel nieuwe gezichten op
Nijmeegse
kandidatenlijsten SP en
D66

Jonge
Democraten,
Léonie Janssen,
Britt Jennissen,
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Sophie den
Ouden
BNR
nieuwsradio

Trouw

Volkskrant

NRC

12-11-’21

13-11-’21

13-11-’21

14-11-’21

Volkskrant

8-12-’21

Opinie:
‘Leenstelselgeneratie’
dreigt kind van de
rekening te worden in
Rutte-IV

Jonge
Democraten,
Joris
Hetterscheid

BNR
nieuwsradio

9-12-’21

Breekt - Schiphol is zo
belangrijk voor
nederland, inperken is
geen optie

Joris
Hetterscheid

Breekt - Een
2G-samenleving zorgt
voor te veel verdeeldheid
en dat moeten we niet
willen

Joris
Hetterscheid

Kaag wil beloning zien in
formatie

Jonge
Democraten,
Joris
Hetterscheid

Nederlands
Dagblad

10-12-’21

Jonge
Democraten,
Joris
Hetterscheid

Compenseer studenten
ruimhartig, want ze
moeten vechten voor hun
positie op de arbeids- en
woningmarkt

Jonge
Democraten.
Joris
Hetterscheid

NRC

13-12-’21

Nederland moet
voorloper zijn in groene
industrie

Jonge
Democraten,
Joris
Hetterscheid

BNR
nieuwsradio

21-12-’21

Breekt- financiële
influencers vormen een
gevaar voor verantwoord
beleggen

Joris
Hetterscheid

Kaag over formatie: ‘we
doen het goed of we doen
het niet’
D66 worstelt met eigen
bestuurscultuur

Jonge
Democraten,
Joris
Hetterscheid

NPO 1

15-11-’21

M

Joris
Hetterscheid

Trouw

16-11-’21

Is de angst voor de
tweederangsburger
terecht bij de invoering
van een 2G-model

Jonge
Democraten

BNR
nieuwsradio

27-12-’21

Breekt - Het Westen
moet een stap zetten om
de situatie rond Oekraïne
te deëscaleren

Joris
Hetterscheid

BNR
nieuwsradio

18-11-’21

We moeten de strijd
tegen het virus opgeven
en ermee leren leven

Joris
Hetterscheid

Podtcast

27-12-’21

Asiel en migratie: Laith al
Omari

Jonge
Democraten,
Laith al Omari
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BNR
nieuwsradio

03-01-’22

Breekt - De
ministersploeg van Rutte
IV straal nieuw elan uit

Joris
Hetterscheid

NU.nl

04-01-’22

Overzicht: hier kun je de
nieuwe ministers van
kennen

Jonge
Democraten

Breekt - Ik heb nog
steeds vertrouwen in het
vaccin

Joris
Hetterscheid

BNR
nieuwsradio

06-01-’22

Volkskrant

11-01-’22

Ooit de ‘irritante
kroonprins’, nu unaniem
gekozen tot
D66-fractievoorzitter

Jonge
Democraten

NRC

11-01-’22

Positie Jan Paternotte
wijkt iets af van andere
fractievoorzitters

Jonge
Democraten

De
Limburger

27-01-’22

Felle kritiek
jongerenclubs
coalitiepartijen op
compensatie leenstelsel

Jonge
Democraten,
Joris
Hetterscheid

Algemeen
Dagblad

27-01-’22

Felle kritiek
jongerenpartijen op ‘
belachelijk lage’
compensatie leenstelsel

Jonge
Democraten,
Joris
Hetterscheid

De
Telegraaf

27-01-’22

‘Kabinet drijft wig tussen
deze generatie
studenten’

Jonge
Democraten,
Joris
Hetterscheid

Voordracht Erwin Nypelsstichting

NPO Radio
1

11-01-’22

Dit is de Dag

Joris
Hetterscheid

BNR
nieuwsradio

21-01-’22

Breekt - John de Mol laat
zien dat hij niet langer
geschikt is om een bedrijf
te leiden

Joris
Hetterscheid

Eindhovens
Dagblad

27-01-’22

Felle kritiek
jongerenpartijen op ‘
belachelijk lage’
compensatie leenstelsel

Jonge
Democraten,
Joris
Hetterscheid

Het bestuur van de Erwin Nypelsstichting draagt Cyriel van Vugt voor
als bestuurslid van de stichting.
Cyriel van Vugt begon zijn JD-carrière bij de JD
Arnhem-Nijmegen, alwaar hij achtereenvolgens
secretaris politiek en vervolgens voorzitter was.
Nadien heeft hij in het landelijk bestuur gezeten als
bestuurslid Organisatie en Scholing. Momenteel is
Cyriel trainer bij de JD en verzorgt hij onder andere
bestuurstrainingen.
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Voordracht Commissie van Beroep
Het Landelijk Bestuur draagt de volgende kandidaten voor om plaats te
nemen in de Commissie van Beroep. Er zijn genoeg open plekken om hen
alle zes te verkiezen.
Pim van Achthoven
Met veel enthousiasme ben ik in mijn studie bezig
met het recht. Dat is vooral de bestudering van het
geldende recht. Daarom vind ik het des te mooier
dat ik als vrijwilliger bij een rechtswinkel het recht
ook kan toepassen in de praktijk. Dat is immers
waarvoor het recht geschreven is, voor de praktijk.
Als lid van de Commissie van Beroep kijk ik er naar
uit om vanuit een onafhankelijkere en onpartijdige
rol samen met de rest van de commissie naar een
besluit te kijken. Om deze te toetsen aan, kortgezegd, de reglementen en
zorgvuldige belangenafweging. Daar komt veel samen. Het recht (in de
breedste zin van het woord) is al toegepast, maar was die toepassing in
overeenstemming met de regelementen? En heeft een zorgvuldige
belangenafweging plaatsgevonden? Dat zijn de vragen die de Commissie
van Beroep op verzoek van een JD-lid zal moeten beantwoorden. Ik kijk
er naar uit daarmee bezig te zijn en hoop dan ook dat ik op jullie stem
mag rekenen!
Studie: rechten (notarieel traject) aan de Universiteit Utrecht
Huidige JD-functies: Lid werkgroep Democratie en openbaar bestuur, Lid
juridisch adviesteam
Beoogde termijn: 2 jaar

Pauline Gerth van Wijk
Mijn naam is Pauline en ik ben 26 jaar oud. In het
dagelijks leven werk ik als jurist bij de overheid en
woon ik in Den Haag. In de afgelopen tien jaar heb ik
de JD op allerlei manieren meegemaakt, bijvoorbeeld
bij een afdelingsbestuur, een regiocommissie,
meerdere werkgroepen en het landelijk bestuur.
Tegenwoordig zet ik me nog regelmatig in als trainer,
congresvoorzitter en lid van het juridisch team. Ik
heb er zin in die ervaring in te zetten bij de Commissie van Beroep.
Beoogde termijn: 2 jaar
Tycho van den Hurk
Mijn naam is Tycho van den Hurk, 27 jaar en ik woon
in Den Haag. Daar werk ik als beleidsmedewerker
voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport. Nog niet heel lang geleden ben ik lid
geworden van de JD en om mij actief in te zetten
voor de vereniging stel ik mij kandidaat als lid van de
Commissie van Beroep. Ik vind het belangrijk dat
iedereen zich thuis voelt binnen de JD. Een onafhankelijk orgaan als de
Commissie van Beroep draagt daaraan bij door andere leden onpartijdig
te horen over eventuele klachten die zij hebben over besluiten van
(organen van) de vereniging. Vóór mijn huidige functie heb ik gewerkt
binnen de rechtspraak. Het nemen van een onafhankelijk en onpartijdig
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besluit is mij dus niet vreemd. Ik kijk uit naar het congres om jullie te
ontmoeten en jullie eventuele vragen te beantwoorden.
Beoogde termijn: 2 jaar
Jelt Pekaar
Mijn naam is Jelt, ik ben 22 jaar en het is een eer
om voorgedragen te worden voor de Commissie
van Beroep. In het dagelijks leven ben ik druk bezig
met mijn (pre)master Onderwijswetenschappen en
daarnaast
ben
ik
afgestudeerd
als
Theatermaker/docent. In de vier jaar waarin ik lid
ben heb ik veel heb mogen bijdragen en leren,
bijvoorbeeld als afdelingsbestuurslid en als
portefeuillehouder. Inmiddels ben ik minder actief binnen de vereniging.
Dit zorgt ervoor dat ik vanuit de Commissie van Beroep objectief en
onafhankelijk kan handelen. Met uitzondering van Artikel 23, heb ik
geen
juridische
achtergrond.
Daarentegen
heb
ik
wel
pedagogisch-didactische kennis en ik ben ervan overtuigd dat dit mijn
kracht kan zijn binnen de Commissie van Beroep. Ik ben empathisch,
betrouwbaar en wat mij betreft wordt de commissie niet alleen een
brandjesblusser, maar vooral ook een commissie die JD'ers verder helpt;
we blijven immers een leerschool. Ik hoop op jullie vertrouwen!
Beoogde termijn: 2 jaar

Koen Sijtsema
Sinds 2014 ben ik lid van de JD. In periode daarna
ben ik onder meer landelijk bestuurslid,
portefeuillehouder en trainer geweest. Momenteel
werk ik als juridisch adviseur bij de D66-fractie in
de Tweede Kamer, waar ik met name werk aan
initiatiefwetsvoorstellen. Daarvoor werkte ik als
jurist bij de IND, waar ik besliste op asielaanvragen
en gehoren deed met aanvragers.
Beoogde termijn: 2 jaar
Manon Venix
Hi! Ik ben Manon, 26 jaar en werkzaam bij de ING,
waar ik kijk of en hoe de bank en medewerkers zich
aan wetgeving houden. Mijn bachelor was
rechtsgeleerdheid aan de UU en mijn Master
gefocust op wetgeving en technologie. Bij de Jonge
Democraten ben ik actief geweest bij de afdeling
Utrecht in de werkgroepen Justitie & Veiligheid en
Filosofie.
Beoogde termijn: 1 jaar
Over de voordrachten wordt gestemd via MijnD66. In de aanloop naar
het congres ontvangen alle stemgerechtigde leden een mail met daarin
een stemlink. In de mail vind je alle informatie over hoe dat werkt. Je kan
je stem uitbrengen van 14:30 op zaterdag tot 14:30 op zondag.
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Jan Terlouwprijs

K3

Op dit congres reiken we voor de tweede keer de JD-eigen Jan
Terlouwprijs uit. Dit is een prijs voor de sociaal-liberale persoon van het
jaar. De stemming hierover verloopt via Zoom. De genomineerde die de
meeste stemmen ontvangt, wint de prijs. Mochten er in de eerste ronde
twee of meer kandidaten evenveel stemmen ontvangen, dan zal er nog
eens tussen die kandidaten gestemd worden.

K3 is een leuke meidengroep met blije, enthousiaste en pakkende liedjes.
Ze dragen het sociaalliberale gedachtegoed uit op een toegankelijke
wijze. De communicatie is gericht op kinderen, maar spreekt ook
volwassenen aan. Hun boodschap over een inclusieve samenleving
waarin iedereen zichtbaar zichzelf kan zijn en daardoor tot ontplooiing
komt sluit naadloos aan bij de visie in het beginselprogramma van de
Jonge Democraten.

Dit jaar hebben wij (op alfabetische volgorde) de volgende nominaties
mogen ontvangen:

Paul Depla

Jan Paternotte

Paul Depla is burgemeester van Breda (PvdA) en al jaren een luis in
de pels van menig kabinet. Recent heeft hij zich ook weer kritisch
uitgelaten op het gebied van de lockdown bij Op1 en dagbladen.

Jan Paternotte is coronawoordvoerder van de D66-fractie in de
Tweede Kamer en sinds kort ook fractievoorzitter. Hij pleit al langer
voor 2G en een langetermijnplan voor de coronastrategie.
Johan Remkes
Johan Remkes is dé redder van afgelopen kabinetsformatie. Hij was
was de informateur van de harde hand hij had geen zin in flauwekul,
zeker niet als het regent. Ook was hij niet bang om de
onderhandelaars aan te spreken en ze op hun plek te zetten. Hij heeft
al een lange carrière achter de rug, ooit begon hij als voorzitter van de
JOVD. Na veel politieke functies is hij nu 's lands redder in nood.
Wanneer er een probleem is dat te moeilijk is voor een middelmatige
bestuurder wordt Remkes ingevlogen om het op te lossen.

Wouter Koolmees
Deze ‘wat saaie’ man stond ook als minister niet vaak in de
belangstelling. Toch was deze übersociaal-liberaal jarenlang het
inhoudelijke brein van D66 en bracht hij de hervorming van pensioenen
en arbeidsmarkt in beweging. Na achttien jaar Den Haag zoekt hij zijn
heil nu elders vanwege het eeuwige ‘koppen hakken’ en gebrek aan
nuance. Het zoveelste slachtoffer van een bestuurscultuur die eigen- en
partij- boven landsbelang verkiest.
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Resolutie Energie
RES01

Nieuwe energie in het partijprogramma

Onderwerp

Resolutie energie

Indiener(s)

Werkgroepen Economie, Financiën en Sociale
zaken / Ruimte en Mobiliteit / Defensie en
Internationale veiligheid

Woordvoerder

Lennart Droppert

Betreft

Het volledige hoofdstuk 9.3 Energie PP

Schrap/voeg toe

9.3. Energie
Wereldwijd neemt .....
tot
..... opslaan van chemische energie.

Vervang door

9.3. Energie
In Nederland en over de gehele wereld zal de vraag
naar energie toenemen door een groeiende
welvaart en bevolking. Energie wordt gebruikt in
de vorm van brandstof, elektriciteit en warmte,
welke
momenteel
alle
drie
grotendeels
voortkomen uit fossiele brandstoffen. Deze
situatie is niet houdbaar vanwege de eindigheid
van de fossiele bronnen en bovenal de vervuiling
die wordt veroorzaakt bij de verbranding van
brandstoffen. De afhankelijkheid van de Europese
economie van fossiele brandstoffen dient daarom

teruggeschroefd te worden. Hierdoor ontstaan
kansen voor innovatie op het gebied van duurzame
energietechnologie,
zoals
chemische
energieopslag, waar Nederland actief op in moet
spelen. De Jonge Democraten verwachten niet dat
Nederland haar volledige energiebehoefte
zelfstandig duurzaam kan opwekken en opslaan.
Gelukkig is het Nederlandse energienetwerk al
geïntegreerd in het Europese energienetwerk.
Daarom zetten de Jonge Democraten in op een
duurzame Europese energiemarkt. Dat is ook
belangrijk om te zorgen dat Europese landen
minder
afhankelijk
worden
van
het
Midden-Oosten
en
Rusland
voor
hun
energievoorziening.
Tot slot zal door de toenemende elektrificatie van
de samenleving het aandeel van elektriciteit in de
energiemix toenemen. De Jonge Democraten gaan
ervan uit dat elektrische energie zal worden
gewonnen uit meerdere duurzame bronnen. Een
bijkomend voordeel van het doorvoeren van het
‘vervuiler betaalt’ principe in de energiesector is
dat de mix van deze bronnen grotendeels aan de
vrije markt kan worden overgelaten.
9.3.1. Energieconsumptie
De komende jaren zal in Nederland de vraag naar
elektriciteit doen toenemen. Dit komt doordat
Nederland steeds meer functies uit het dagelijks
leven direct aansluiten op het energienet, zoals
binnen de mobiliteitssector, industrie en in de
gebouwde
omgeving.
Daarnaast
zullen
economische ontwikkelingen meer elektriciteit
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vragen zoals het elektrificeren van de Rotterdamse
haven of het aanleggen van nieuwe datacenters.
De Jonge Democraten zijn daarom van mening dat
het beleid gebaseerd moet worden op een
toenemende vraag van elektriciteit. De Jonge
Democraten pleiten ervoor om naast de afname
van energieproductie uit fossiele brandstoffen de
toename volledig in te vullen door middel van
hernieuwbare energie. Door de toenemende
elektrificatie van de samenleving is het extra
belangrijk dat energie efficiënt gebruikt wordt.
Zowel in de opwekking, opslag en transport van
energie als in het energieverbruik in huishoudens
en industrie moet efficiënter worden. Om dat
mogelijk te maken moeten overheden en private
partijen beiden voldoende investeren in innovatie.
9.3.2. Energieproductie
Omdat Nederland nog ver verwijderd is van de
doelstellingen om in 2050 CO2-neutraal te zijn,
zijn de Jonge Democraten van mening dat geen één
CO2 vrije energiebron uitgesloten mag worden.
Om te realiseren is van het van belang dat we de
vervuiler laten betalen, zodat de beste
alternatieven door middel van de vrije markt
vanzelf naar boven komen. Het is wel van belang
dat de overheid subsidies of leningen verstrekt bij
hoogrisico investeringen. Windmolens op land (en
zee) kunnen een enorme bijdrage leveren aan de
energieproductie,
echter
zijn
de
Jonge
Democraten van mening dat het geen
onacceptabele schade mag veroorzaken aan de
leefomgeving en ecologie. Dit geldt ook voor

zonnepanelen, die ook een belangrijk aandeel
vormen in de energieproductie. Negatieve effecten
op de ecologie dienen een eerlijke beprijzing te
krijgen. Vanwege het feit dat bij de productie van
Biomassa veel CO2 vrijkomt, zijn de Jonge
Democraten
geen
voorstander
van
biomassacentrales. De Jonge Democraten zijn voor
het zo efficiënt mogelijk inrichten van Nederland.
Het aanleggen van zonneweides is daarom alleen
toegestaan als er geen andere functie mogelijk is.
Het opwekken van zonne-energie zal voornamelijk
worden gezien Als een nevenfunctie in een
gebiedsontwikkeling en geen hoofdfunctie.
De Jonge Democraten pleiten ook voor een fonds
vanuit de nationale overheid of Europese Unie
voor investeringen in nieuwe technologieën voor
de opwekking van stroom zoals: getijdencentrales,
fusiereactoren, en andere vormen van duurzame
energie.
9.3.3. Energieopslag
De productie van duurzame energie is niet
constant en kan zowel per dag als per jaargetijde
flink verschillen. Om te zorgen dat er ook op
momenten wanneer de zon niet schijnt en de wind
niet waait energie beschikbaar is, zal er meer
energieopslag gerealiseerd moeten worden. De
Jonge Democraten pleiten daarom voor meer
energieopslag van duurzame energie.
De Jonge Democraten zijn ook van mening dat er
meer investeringen vanuit zowel de publieke als
private sector moeten zijn voor de grootschalige
opslag van energie. Naast het opslaan van het
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overschot van de elektriciteitsproductie kan er ook
de vraag worden aangepast door duurzame
industrieën te stimuleren die de overschot aan
elektriciteit kunnen benutten. Deze industrieën
kunnen bijvoorbeeld bij dagen met veel zon deze
energie benutten voor de productie van groene
waterstof en bio kerosine of het toepassen van
carbon capture technologieën.
9.3.4. Energietransitie
De Jonge Democraten zijn van mening dat
Nederland in 2040 al haar energie koolstofarm
moet opwekken, zoals zon, wind, water en
nucleaire energie. Omwille van de kwaliteit van de
directe leefomgeving en de hoeveelheid uitstoot
broeikasgassen per opgewekte elektrische
energie-eenheid dient overheidsbeleid erop
gericht te zijn niet-duurzame centrales te sluiten in
de volgorde: eerst kolen-, dan olie-, dan
niet-duurzame biomassacentrales en tenslotte de
gascentrales. Nucleaire energie zal pas worden uit
gefaseerd wanneer er voldoende energie
beschikbaar is uit duurzame opslag en
hernieuwbare productie voor de volledige
energievraag. Om de transitie van fossiele
brandstoffen naar duurzame brandstoffen te
stimuleren pleiten de Jonge Democraten voor het
toepassen van het principe de vervuiler betaalt,
hierdoor
zullen
alle
subsidies
en
belastingvoordelen op fossiele brandstoffen zo
snel mogelijk moeten worden afgeschaft. Ook
zullen alle verborgen kosten, waaronder emissies
en vervuiling worden belast.

De Jonge Democraten zijn van mening dat het de
verantwoordelijkheid is van Nederland om
ontwikkelingslanden te helpen met het aanleggen
van duurzame energienetwerken. Doordat deze
landen meestal nog geen grootschalige energie
infrastructuren hebben, zullen lokale initiatieven
meer effect hebben, zoals het aanleggen van
zonnepanelen en batterijen.
Toelichting

Het huidige PP is verouderd op een aantal
onderdelen:
Energievraag,
ruimtelijke
vraagstukken en internationale effecten. Deze zijn
naast een aantal andere onderwerpen aangepast
en geactualiseerd.

Amendementen op de Resolutie
AMRES01
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Betreft
Schrap
Voeg toe/
Vervang door

Leve de onafhankelijkheid, leve Europa!
Resolutie Energie
Werkgroep Duurzaamheid
Michiel van der Linden
9.3 Energie, inleiding
De afhankelijkheid van ... t/m ... voor hun
energievoorziening .
De Jonge Democraten streven naar een duurzame
Europese energiemarkt waarin de Europese Unie
zoveel als mogelijk zelfvoorzienend is in haar
energiebehoefte. Hierdoor ontstaan ook kansen
voor innovatie op het gebied van duurzame
energietechnologie, zoals groene waterstof, waar
Nederland actief op in moet spelen.
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Toelichting

AMRES02
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Betreft
Schrap
Voeg toe/
Vervang door
Toelichting

AMRES03
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Betreft
Schrap

Er staat eigenlijk hetzelfde maar dan iets korter en
strakker opgeschreven. Als de EU bijna helemaal
zelfvoorzienend is, is zij per definitie minder
afhankelijk van bijvoorbeeld Rusland. Daarnaast
staat in de eerste zin een probleem dat opgelost
wordt in de tweede zin. Dit wordt strakker door
meteen te schrijven over de Europese Unie als
geheel. Ook is de volgorde aangepast zodat de
kansen logisch voortvloeien uit de inzet.
Hetzelfde... Maar dan beter deel 8
Taalfout
Werkgroep Duurzaamheid
Lina Hosking
Resolutie Energie 9.3
Tot slot zal door de toenemende elektrificatie van
de samenleving het aandeel van elektriciteit in de
energiemix toenemen.
Door de toenemende elektrificatie van de
samenleving, zal het aandeel van elektriciteit in de
energiemix toenemen.
‘Tot slot’ leidt een conclusie in, terwijl dit de
inleiding is van het stuk. Dit is qua structuur
onlogisch.
Hetzelfde… Maar dan beter deel 2
Herformulering
WG Duurzaamheid
Hugo Tirion
Resolutie Energie 9.3
De Jonge Democraten gaan ervan uit dat
elektrische energie zal worden gewonnen uit
meerdere duurzame bronnen. Een bijkomend

Vervang door

Toelichting

voordeel van het doorvoeren van het ‘vervuiler
betaalt’ principe in de energiesector is dat de mix
van deze bronnen grotendeels aan de vrije markt
kan worden overgelaten.
De Jonge Democraten zetten in op meerdere
duurzame bronnen van elektrische energie. Door
broeikasgassen en andere schadelijke effecten van
energieopwekking door te rekenen in de prijs kan de
mix van bronnen grotendeels door de vrije markt
worden bepaald.
De originele tekst is onhandig geformuleerd en stelt
niet expliciet dat we op meerdere bronnen inzetten.
Verder staat hier effectief hetzelfde.

AMRES04
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Betreft
Schrap
Voeg toe/
Vervang door

Hetzelfde… Maar dan beter
Resolutie Energie
Werkgroep Duurzaamheid
Michiel van der Linden
9.3.1. Energieconsumptie
De komende jaren ... t/m ... van nieuwe datacenters.
Door een toenemende elektrificatie van grote
sectoren zoals de industrie, mobiliteit en gebouwde
omgeving zal de vraag naar elektriciteit in
Nederland de komende jaren fors groeien.
Daarnaast zullen economische ontwikkelingen de
totale vraag naar energie hoogstwaarschijnlijk nog
verder doen stijgen.

Toelichting

Er staat de facto hetzelfde maar dan strakker.

AMRES05
Onderwerp
Indiener(s)

Hetzelfde... Maar dan beter deel 9
Taalfout
Werkgroep Duurzaamheid

35

Wintercongres der Jonge Democraten
ALV91 - Digitaal

Woordvoerder
Betreft
Schrap

Vervang door
Toelichting

AMRES06
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Betreft
Schrap

Lina Hosking
Resolutie Energie 9.3.1
De Jonge Democraten pleiten ervoor om naast de
afname van energieproductie uit fossiel
brandstoffen de toename volledig in te vullen door
middel van hernieuwbare energie.
De Jonge Democraten pleiten ervoor de nieuwe
elektriciteitsvraag volledig in te vullen met
hernieuwbare energie.
Onhandig geformuleerd. Door te zeggen dat de
toename volledig ingevuld moet worden met
hernieuwbare energie, wordt geïmpliceerd dat een
afname van energieverbruik niet nodig is. Dat
terwijl dit juist wel wordt benoemd in de volgende
zinnen.

Toelichting

Hetzelfde… Maar dan beter deel 3
Herformulering
WG Duurzaamheid
Hugo Tirion
Resolutie Energie 9.3.1
Zowel in de opwekking, opslag en transport van
energie als in het energieverbruik in huishoudens en
industrie moet efficiënter worden.
De energieconsumptie kan beperkt worden door
verbeterde efficiëntie na te streven op meerdere
vlakken, inclusief opwekking, opslag, transport, én
gebruik van energie.
De originele tekst is niet correct Nederlands.

AMRES07
Onderwerp
Indiener(s)

Wanneer wil Rutte ook alweer CO2 neutraal zijn?
Duurzame doelstellingen
Werkgroep Duurzaamheid

Voeg toe/
Vervang door

Woordvoerder
Betreft
Schrap

Voeg toe/
Vervang door

Toelichting

AMRES08
Onderwerp
Indiener(s)

Annabel Broer
Resolutie energie onder 9.3.2
Omdat Nederland nog ver verwijderd is van de
doelstellingen om in 2050 CO2-neutraal te zijn, zijn
de Jonge Democraten van mening dat geen één
CO2 vrije energiebron uitgesloten mag worden. Om
te realiseren is van het van belang dat we de
vervuiler laten betalen, zodat de beste alternatieven
door middel van de vrije markt vanzelf naar boven
komen. Het is wel van belang dat de overheid
subsidies of leningen verstrekt bij hoogrisico
investeringen.
Om zo snel mogelijk CO2 neutraal te worden, moet
geen enkele CO2-arme energiebron uitgesloten
worden. Door het ‘vervuiler betaalt’ principe toe te
passen, zullen de beste alternatieve vormen van
energieproductie via de vrije markt vanzelf naar
voren komen. Dit betekent ook dat subsidies en
belastingvoordelen van de fossiele industrie snel
afgebouwd worden.
De nieuwe tekst is minder tijdsgebonden (de
doelstellingen voor 2050 wisselen nogal, die
tijdsbepaling kan je dus beter uit de tekst halen).
Verder is het stuk over subsidies strijdig met
hoofdstuk 9.1.1 van het PP, waarin wordt genoemd:
“Dit principe (vervuiler betaalt, red.) geniet de
voorkeur boven belastingvoordelen of subsidies.”
Daarnaast bestaan CO2 vrije energiebronnen niet
omdat bijvoorbeeld in de productie en bouw nog
CO2 vrij komt.
Hetzelfde… Maar dan beter deel 4
Herformulering
WG Duurzaamheid
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Woordvoerder
Betreft
Schrap

Voeg toe/
Vervang door

Toelichting

AMRES09
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Betreft
Schrap

Hugo Tirion
Resolutie Energie 9.3.2
Windmolens op land (en zee) kunnen een enorme
bijdrage leveren aan de energieproductie, echter
zijn de Jonge Democraten van mening dat het geen
onacceptabele schade mag veroorzaken aan de
leefomgeving en ecologie. Dit geldt ook voor
zonnepanelen, die ook een belangrijk aandeel
vormen in de energieproductie. Negatieve effecten
op de ecologie dienen een eerlijke beprijzing te
krijgen.
Schade aan de leefomgeving en ecologie door
duurzame energieopwekking moet zoveel mogelijk
beperkt worden. Dit betekent enerzijds dat de
overheid kaders moet stellen, bijvoorbeeld in welke
gebieden bepaalde vormen van hernieuwbare
energie verboden zijn en aan welke
duurzaamheidscriteria biomassacentrales moeten
voldoen. Anderzijds moeten de negatieve effecten
op het milieu en de ecologie meegenomen worden
in de prijs van de opgewekte energie.
De originele tekst is vaag, en maakt niet duidelijk of
alleen wind en zon een prijs op ecologische schade
moeten krijgen.
Biomassa: steeds verrassend, soms voordelig
Resolutie Energie
Werkgroep Duurzaamheid
Michiel van der Linden
9.3.2. Energieproductie
Vanwege het feit ... t/m ... voorstander van
biomassacentrales.

Voeg toe/
Vervang door

Ook duurzame biomassacentrales kunnen een
bijdrage leveren aan de energietransitie mits de
gebruikte biomassa voldoet aan strenge
duurzaamheidscriteria.

Toelichting

Bij de productie van biomassa wordt juist heel veel
CO2 opgenomen. Bij de verbranding komt echter
veel CO2 vrij. Dat hoeft niet zo’n probleem te zijn
mits je de biomassa maar op een duurzame en
ecologisch verantwoorde manier produceert (plant
meer bomen dan je kapt). Je kunt natuurlijk ook
resthout gebruiken. Als je hout laat rotten komt de
CO2 ook in de atmosfeer dus dan kunnen we er net
zo goed energie van maken.

AMRES10
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Betreft
Schrap

The sun is shining and it feels good
Resolutie Energie
Werkgroep Duurzaamheid
Michiel van der Linden
9.3.2. Energieproductie
De Jonge Democraten ... t/m ... en geen
hoofdfunctie.
De eerste zin is niet helemaal op zijn plek in deze
resolutie, dat lijkt me meer iets voor een resolutie
ruimtelijke ordening. Daarna volgt een zin die het
aanleggen van zonneweides praktisch onmogelijk
maakt. Dat lijkt me geen goed plan. Als we toch
boeren gaan uitkopen met alle stikstof miljarden
kunnen we best ergens een zonneweide aanleggen.
Zonne energie is goed en belangrijk voor de
energietransitie en een duurzame toekomst (dat
wordt eerder in de resolutie zelfs gezegd).

Toelichting
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AMRES11
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Betreft
Schrap

Vervang door

Toelichting

AMRES12
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Betreft
Voeg toe

Hetzelfde... Maar dan beter deel 10
Taalfout
Werkgroep Duurzaamheid
Lina Hosking
Resolutie Energie 9.3.2
De Jonge Democraten pleiten ook voor een fonds
vanuit de nationale overheid of Europese Unie voor
investeringen in nieuwe technologieën voor de
opwekking van stroom zoals: getijdencentrales,
fusiereactoren, en andere vormen van duurzame
energie.
De Jonge Democraten pleiten ook voor een fonds
vanuit de nationale overheid of Europese Unie voor
investeringen in nieuwe technologieën voor de
duurzame opwekking van elektriciteit, zoals
getijdencentrales en fusiereactoren.
Zo is het compacter geformuleerd, en is het
dubbelop ‘zoals’ en ‘en andere vormen van
duurzame energie’ eruit gehaald. De strekking is
hetzelfde.
2050 in met een knal
Kernenergie
Werkgroepen Defensie & Internationale veiligheid,
Economie en Ruimte en Mobiliteit
Jamie Shalders
9.3.2. Energieproductie (Resolutie energie)
Omdat energiebronnen zoals wind en zon een
variabele vorm van energieopwekking zijn, schaarse
grondstoffen vereisen en veel ruimte in beslag
nemen, zijn de Jonge Democraten van mening dat
kernenergie een essentiële rol moet spelen in de
energiemix. De Jonge Democraten zijn voorstander

Toelichting

voor het bouwen van nieuwe kerncentrales.
Vanwege het geringe ruimtegebruik, de constante
energietoevoer en lage CO2 uitstoot zijn
kerncentrales een essentieel onderdeel voor het
behalen van de klimaatdoelen. Door de lange
levensduur van kerncentrales kan er langer en meer
onderzoek gedaan worden naar alternatieve
duurzame energieopwekking zonder de levering van
koolstofarme energie in gevaar te brengen. Het
afval kan veilig onder de grond worden opgeslagen,
zoals men in Finland het al jaren doet.
Van alle energiebronnen heeft kernenergie de
laagste CO2 uitstoot, de hoogste energiedensiteit
en het laagste materiaalgebruik . Tevens is
kernenergie net zo veilig als wind en zon . Uranium
is ook schaars, echter is er nog een hoeveelheid voor
250 jaar . Het is overigens ook mogelijk om later
over te stappen op thorium. Het nadeel is dat de
uraniumvoorraad in handen is van drie landen
(Australië, Kazachstan en Canada) .
https://nucleairforum.be/actualiteit/nieuws/nieuwvn-rapport-kernenergie-is-de-meest-duurzame-ele
ktriciteitsbron
https://ourworldindata.org/safest-sources-of-energ
y
https://www.scientificamerican.com/article/how-lo
ng-will-global-uranium-deposits-last/
https://world-nuclear.org/information-library/nucle
ar-fuel-cycle/uranium-resources/supply-of-uranium
.aspx
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AMRES13
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Betreft
Voeg toe

Toelichting

AMRES14
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Betreft
Schrap

The Netherlands First
Nederland als koploper in de energietransitie
Werkgroep Duurzaamheid
Lina Hosking
Resolutie Energie 9.3.3 na “meer energieopslag van
duurzame energie.”
De chemische opslag van energie, door productie
van brandstoffen met behulp van elektriciteit, is
voor zowel opslagdoeleinden als transportbrandstof
een belangrijke schakel in een duurzame economie.
De Nederlandse ligging, grote transportsector en
uitgebreide chemische industrie bieden grote
kansen voor het land om koploper te worden in het
opslaan van chemische energie.
In de huidige resolutie komt de wens om koploper te
zijn op het gebied van chemische opslag niet terug,
terwijl wij onze status als vernieuwers niet willen
verliezen. Daarnaast wordt door chemische opslag
expliciet te noemen, erkend dat dit een belangrijke
schakel is.
Hetzelfde… Maar dan beter deel 5
Herformulering
WG Duurzaamheid
Hugo Tirion
Resolutie Energie 9.3.3
Naast het opslaan van het overschot van de
elektriciteitsproductie kan er ook de vraag worden
aangepast door duurzame industrieën te stimuleren
die de overschot aan elektriciteit kunnen benutten.

Vervang door

Toelichting

AMRES15
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Betreft
Voeg toe

Deze industrieën kunnen bijvoorbeeld bij dagen met
veel zon deze energie benutten voor de productie
van groene waterstof en bio kerosine of het
toepassen van carbon capture technologieën.
Naast het opslaan van het overschot aan
elektriciteit kan ook de vraag worden aangepast
door industrie te stimuleren om het overschot aan
elektriciteit te benutten, bijvoorbeeld door carbon
capture technologieën of de productie van
energiedragers zoals waterstof.
De originele tekst is niet correct Nederlands. Ook is
het niet per se nodig om nieuwe industrieën te
creëren. Als bestaande industrie een bijdrage kan
leveren aan stabilisering van het net, moet dat ook
gestimuleerd worden. Verder is waterstof niet de
enige energiedrager die kan worden geproduceerd.
Verdere overwegingen: de kosten van groene
waterstofproductie liggen bijna volledig in CAPEX,
waardoor waterstofproductie voorlopig moeite
heeft om competitief te zijn als opslagmiddel.
Lithiumbatterijen en pumped hydro kunnen ook een
bijdrage leveren.
Maak energie-opslag winstgevend
Energie-opslag
WG Duurzaamheid
Hugo Tirion
Resolutie Energie 9.3.3 na “... toepassen van carbon
capture technologieën.”
Om opslag en industrieel gebruik tijdens
overcapaciteit te stimuleren is het mogelijk dat de
prijs van elektriciteit vrij zwevend gemaakt wordt,
en/of premies aangeboden worden voor opslag
tijdens overcapaciteit..
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Toelichting

AMRES16
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Betreft
Schrap

Voeg toe/
Vervang door
Toelichting
AMRES17
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Betreft
Schrap

Het huidige prijssysteem biedt weinig mogelijkheid
tot winst door energie-opslag. Om opslag zoveel
mogelijk privaat te laten gebeuren is een prijsprikkel
nodig. Ook is de prijsprikkel een manier om
industriële productie van energiedragers en
energie-intensieve producten zoveel mogelijk
gedurende een overschot te laten gebeuren.
Hetzelfde… Maar dan beter deel 6
Herformulering
WG Duurzaamheid
Hugo Tirion
Resolutie Energie 9.3.4
De Jonge Democraten zijn van mening dat
Nederland in 2040 al haar energie koolstofarm
moet opwekken, zoals zon, wind, water en nucleaire
energie.
De Jonge Democraten zijn van mening dat
Nederland in 2040 al haar energie uit koolstofarme
bronnen moet halen, zoals zon, wind, water en
kernenergie.
De originele tekst is niet correct Nederlands.
Wat beDOELt het huidige PP
Duurzame doelen
Werkgroep Duurzaamheid
Annabel Broer
Resolutie Energie 9.3.4
De Jonge Democraten zijn van mening dat
Nederland in 2040 al haar energie koolstofarm
moet opwekken, zoals zon, wind, water en nucleaire
energie.

Voeg toe/
Vervang door

Toelichting

AMRES18
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Betreft
Schrap

Vervang door

Toelichting

De Jonge Democraten zijn van mening dat
Nederland in 2030 al haar elektrische energie
koolstofarm moet opwekken zoals met zon, wind,
water en nucleaire energie. In 2040 moet alle
energie koolstofarm worden opgewekt.
Energie gebruiken we meestal in drie vormen; als
elektriciteit, als warmte en als chemische energie.
Voor elektrische energie zijn momenteel al
duurzame productie technieken beschikbaar, terwijl
duurzame vervangers warmte en chemische energie
nog meer in de kinderschoenen staan. Daarom is het
realistisch om de doelstelling voor verduurzamen
van elektrische energie ambitieuzer te stellen, in
overeenstemming met het huidige PP.
Look beyond the clouds (of CO2)
Milieu-effecten verschillende elektriciteitscentrales
WG Duurzaamheid
Hugo Tirion
Resolutie Energie 9.3.4
Omwille van de kwaliteit van de directe
leefomgeving en de hoeveelheid uitstoot
broeikasgassen per opgewekte elektrische
energie-eenheid dient overheidsbeleid erop gericht
te zijn niet-duurzame centrales te sluiten in de
volgorde: eerst kolen-, dan olie-, dan niet-duurzame
biomassacentrales en tenslotte de gascentrales.
Om negatieve effecten van elektriciteitsopwekking
te minimaliseren dient overheidsbeleid erop gericht
te zijn niet-duurzame centrales te sluiten in de
volgorde: eerst kolen-, dan olie-, en tenslotte
niet-duurzame biomassacentrales en gascentrales.
De originele tekst is geen goed Nederlands.
Overheidsbeleid moet niet alleen op broeikasgassen
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zijn gefocust, maar ook op andere negatieve
externaliteiten. Ook is de overweging tussen gas en
niet-duurzame biomassa ook een geopolitieke
overweging, en zijn er gradaties in hoe
niet-duurzaam biomassa is. Daarom is het belangrijk
om een vrije hand te houden in de precieze volgorde
van sluiten.
AMRES19
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Betreft
Schrap

Toelichting

AMRES20
Onderwerp

Het kind met het koelwater weggooien
Kernenergie
Werkgroep Duurzaamheid
Lina Hosking
Resolutie Energie 9.3.4
Nucleaire energie zal pas worden uit gefaseerd
wanneer er voldoende energie beschikbaar is uit
duurzame opslag en hernieuwbare productie voor
de volledige energievraag.
Ten eerste: Het toevoegen van deze zin maakt de
business case voor nucleaire energie onhaalbaar.
Door te noemen dat kerncentrales in de nabije
toekomst alsnog weer gesloten moeten worden,
wordt een kerncentrale als risicovolle investering
aangemerkt en zijn er hoge financieringskosten.
Door deze zin toe te voegen, ondermijn je dus het
bestaansrecht van kerncentrales.
Ten tweede: niet alle kernenergie is hetzelfde.
Mocht er ooit een kernfusiecentrale komen, dan is
het juist niet de bedoeling dat we die gaan sluiten.
Door hier alle nucleaire energie op één hoop te
gooien, verlies je dit belangrijke onderscheid.
Hetzelfde… Maar dan beter deel 7
Herformulering

Indiener(s)
Woordvoerder
Betreft
Schrap

Vervang door

Toelichting
AMRES21
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Betreft
Schrap

WG Duurzaamheid
Hugo Tirion
Resolutie Energie 9.3.4
Om de transitie van fossiele brandstoffen naar
duurzame brandstoffen te stimuleren pleiten de
Jonge Democraten voor het toepassen van het
principe ‘de vervuiler betaalt’, hierdoor zullen alle
subsidies en belastingvoordelen op fossiele
brandstoffen zo snel mogelijk moeten worden
afgeschaft. Ook zullen alle verborgen kosten,
waaronder emissies en vervuiling worden belast.
Om de transitie van fossiele brandstoffen naar
duurzame brandstoffen te stimuleren pleiten de
Jonge Democraten voor het toepassen van het
principe ‘de vervuiler betaalt’. Dit betekent dat alle
subsidies en belastingvoordelen op fossiele
brandstoffen zo snel mogelijk moeten worden
afgeschaft, en dat alle verborgen kosten, waaronder
emissies en vervuiling, worden belast.
De originele tekst is niet correct Nederlands.
Double Trouble
De vervuiler betaalt
Werkgroep Duurzaamheid
Annabel Broer
Resolutie Energie 9.3.4
Om de transitie van fossiele brandstoffen naar
duurzame brandstoffen te stimuleren pleiten de
Jonge Democraten voor het toepassen van het
principe de vervuiler betaalt, hierdoor zullen alle
subsidies en belastingvoordelen op fossiele
brandstoffen zo snel mogelijk moeten worden
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Toelichting

AMRES22
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Betreft
Voeg toe

Toelichting

AMRES23
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder

afgeschaft. Ook zullen alle verborgen kosten,
waaronder emissies en vervuiling worden belast.
Het ‘vervuiler betaalt’ principe komt ook in de
inleiding, in hoofdstuk 9.1.1 uitgebreid aan bod, en
ook al eerder in de inleiding van de resolutie en
onder het kopje energieproductie. Door het stuk
hier te schrappen maak je het stuk korter en
overzichtelijker.
Houd kernenergie niet kunstmatig in leven deel 1
Kernenergie
WG Duurzaamheid
Hugo Tirion
Resolutie Energie 9.3.4 na “...vervuiling, worden
belast”
De energiemix moet bepaald worden door de laagst
mogelijke kosten voor een stabiel elektriciteitsnet,
waarin negatieve effecten op het milieu en de
gezondheid worden meegerekend. Dit betekent dat
structurele subsidies, zoals garantieprijzen voor als
bestaande technologieën, niet gewenst zijn.
Maak duidelijk dat lage kosten, inclusief
externaliteiten, de prioriteit hebben.
Marktverstoring door garantieprijzen is alleen
gerechtvaardigd om stabiliteit te verbeteren en om
nieuwe technologieën te stimuleren in de
verwachting dat deze op termijn zonder subsidie
competitief kunnen zijn.
Houd kernenergie niet kunstmatig in leven deel 2
Kernenergie
WG Duurzaamheid
Hugo Tirion

Betreft
Voeg toe

Toelichting

AMRES24
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Betreft
Schrap

Resolutie Energie 9.3.4 na “...vervuiling, worden
belast”
Gezien de grootte van de klimaatuitdaging houden
we een open blik op nieuwe ontwikkelingen op het
gebied van kernenergie, zoals small modular
reactors, kernfusie en thoriumreactoren. De
overheid kan ook een rol spelen in het marktklaar
maken van deze technologieën. Voor marktspelers
moet er de mogelijkheid zijn een vergunning aan te
vragen voor het bouwen van een kerncentrale, maar
enkel onder strenge veiligheidseisen en met de
garantie dat er verantwoordelijkheid wordt
genomen voor de veilige en permanente opslag van
kernafval en de uiteindelijke ontmanteling van de
reactor.
Er mist een concreet standpunt over kernenergie in
deze resolutie. De bovenstaande tekst spreekt uit
dat kernenergie een optie is voor de
energietransitie, maar niet een eerste keus door de
kosten en lange constructietijd.
Passende aanpak duurzame
ontwikkelingssamenwerking
Ontwikkelingssamenwerking
WG Duurzaamheid
Hugo Tirion
Resolutie Energie
De Jonge Democraten zijn van mening dat het de
verantwoordelijkheid is van Nederland om
ontwikkelingslanden te helpen met het aanleggen
van duurzame energienetwerken. Doordat deze
landen meestal nog geen grootschalige energie
infrastructuren hebben, zullen lokale initiatieven
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Vervang door

Toelichting

meer effect hebben, zoals het aanleggen van
zonnepanelen en batterijen.
De Jonge Democraten zijn van mening dat het de
verantwoordelijkheid is van Nederland om
ontwikkelingslanden te helpen met het aanleggen
van duurzame energienetwerken. Doordat de
(energie-)infrastructuur in ontwikkelingslanden
vaak beperkt is, zullen lokale initiatieven in veel
gevallen meer effect hebben.
De originele tekst overdrijft hoe weinig
infrastructuur veel landen hebben. Het is ook niet
duidelijk dat lokale initiatieven altijd meer effect
hebben, zelfs niet in een land met beperkte
infrastructuur. Ook moet “lokaal initiatief” vrij
gedefinieerd: het aanleggen van
energie-infrastructuur hoeft niet altijd zo
kleinschalig als een paar zonnepanelen en
batterijen.

Overwegende
dat

De sluiting onderwijs- en kansenongelijkheid tussen
kinderen op meerdere assen flink doet toenemen.
De sluiting de sociale ontwikkeling van kinderen en
jongeren vrijwel stilzet.
Het aantal zelfmoorden onder jongeren het afgelopen
jaar 15% is toegenomen.
We concentratie- en motivatieproblemen zien
toenemen.
We door onderwijssluitingen een stijging zien in
eenzaamheid en mentale problematiek onder kinderen
en jongeren.
De lange termijneffecten van het bovenstaande nog
niet goed worden overzien.
Kinderen en jongeren zelf niet snel op de IC belanden,
maar zij hier wel in niet te onderschatten mate worden
opgeofferd.

Politieke voorstellen
PM01
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Constaterende
dat

De logische stellingname van een
jongerenorganisatie gelieerd aan de onderwijspartij
Schoolsluitingen
Thomas Vissers, Thijmen van Hoorn, Alexander van
den Berg, Robbin Huis in 't Veld, Tijn Hendrikx
Thomas Vissers
De coronapandemie al twee jaar ons land teistert.
Het fysieke onderwijs in reactie hierop al meerdere
malen is gesloten.

De sluiting leerachterstanden veroorzaakt.

Spreekt uit dat
Toelichting

Onderwijssluiting in acute crisissituatie begrijpelijk is
maar gezien de hoge schade na twee jaar pandemie
geen proportionele reactie meer kan zijn.
Het fysieke onderwijs niet meer mag worden gesloten
vanwege de coronapandemie.
De bovenstaande overwegingen zijn niet slecht
uitingen, maar inmiddels keiharde getallen.
Slechts één voorbeeld van een nieuwe studie uit de
Universiteit Utrecht:
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''...average learning loss of 2.47 months in mathematics
and 2.35 in reading comprehension, exceeding the
duration of the school closure. Findings suggest that
school closures contribute to educational inequality...''
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00313
831.2021.2006307

Spreekt uit dat

De schade is niet altijd even zichtbaar als een persoon
in een ziekenhuisbed, maar is niettemin gigantisch.
Genoeg is genoeg! Het onderwijs dient open te blijven.
PM02
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Constaterende dat

Overwegende dat

Dubbele krompensatie [leenstelselcompensatie
1/3]
Compensatie leenstelsel
Werkgroep Onderwijs & Wetenschap, Bas Smit
Bas Smit
In het coalitieakkoord is opgenomen dat vanaf het
collegejaar 2023-2024 (opnieuw) een basisbeurs en
een inkomensafhankelijke aanvullende beurs
worden ingevoerd;
Tussen 2015 en 2023 een hele generatie studenten
onder het leenstelsel heeft gestudeerd;
Volgens de Algemene Rekenkamer slechts een
derde van de leenstelsel-gelden aantoonbaar
besteed is aan het verbeteren van het onderwijs;
Het afschaffen van de basisbeurs betekende dat de
meeste studenten ongeveer €14.500 aan
prestatiebeurs verloren.
Deze generatie nu opgezadeld zit met een flink
toegenomen schuld;
Deze schulden de kans op een fatsoenlijke
hypotheek verkleint;
Deze schulden van invloed zijn op het welzijn van
studenten en jongvolwassenen;

Toelichting

Deze generatie weinig tot niet heeft kunnen
profiteren van de beloofde onderwijsinvesteringen;
Deze generatie ook last heeft van een
geflexibiliseerde arbeidsmarkt, een woningtekort en
een klimaatcrisis.
De Jonge Democraten eisen dat de
leenstelselcompensatie wordt verhoogd naar
€4000 voor elke student die volledig onder het
leenstelsel heeft gestudeerd en recht had op de
prestatiebeurs. Ook studenten die hun bachelor en
master onder twee verschillende stelsels volgden
moeten naar verhouding worden gecompenseerd.
De compensatie moet kunnen worden gebruikt voor
het aflossen van de studieschuld en/of het volgen
van een studie of opleiding.
Dit bedrag komt uit het D66 Verkiezingsprogramma
2021. Het is gebaseerd op het uitbreiden,
verdubbelen, en verzilveren van de bestaande
studievoucher van €2000 voor
eerstejaarsstudenten tussen 2015-2016 en
2018-2019.
Deze eis geldt alleen voor wie in het oude stelsel
recht had op de volledige basisbeurs. Zij zijn
daarmee 4 jaar * 12 maanden * grofweg €300
uitwonend = €14.500 aan basisbeurs misgelopen.
Mbo- en deeltijd-studenten vielen nooit onder het
leenstelsel.

PM03
Onderwerp
Indiener(s)

Compenseren kun je van de Belastingdienst leren
[leenstelselcompensatie 2/3]
Compensatie leenstelsel
Werkgroep Onderwijs & Wetenschap, Bas Smit
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Woordvoerder
Constaterende dat

Overwegende dat

Spreekt uit dat

Bas Smit
In het coalitieakkoord is opgenomen dat vanaf het
collegejaar 2023-2024 (opnieuw) een basisbeurs en
een inkomensafhankelijke aanvullende beurs
worden ingevoerd;
Tussen 2015 en 2023 een hele generatie studenten
onder het leenstelsel heeft gestudeerd;
Volgens de Algemene Rekenkamer slechts een
derde van de leenstelsel-gelden aantoonbaar
besteed is aan het verbeteren van het onderwijs;
Het afschaffen van de basisbeurs betekende dat de
meeste studenten ongeveer €14.500 aan
prestatiebeurs verloren.
Deze generatie nu opgezadeld zit met een flink
toegenomen schuld;
Deze schulden de kans op een fatsoenlijke
hypotheek verkleint;
Deze schulden van invloed zijn op het welzijn van
studenten en jongvolwassenen;
Deze generatie weinig tot niet heeft kunnen
profiteren van de beloofde onderwijsinvesteringen;
Deze generatie ook last heeft van een
geflexibiliseerde arbeidsmarkt, een woningtekort en
een klimaatcrisis.
De Jonge Democraten eisen dat de
leenstelselcompensatie wordt verhoogd naar
€10.000 voor elke student die volledig onder het
leenstelsel heeft gestudeerd en recht had op de
prestatiebeurs. Ook studenten die hun bachelor en
master onder twee verschillende stelsels volgden
moeten naar verhouding worden gecompenseerd.
De compensatie moet kunnen worden gebruikt voor

het aflossen van de studieschuld en/of het volgen
van een studie of opleiding.
Toelichting

Dit bedrag is gebaseerd op de norm van 70% die
vaak wordt gebruikt bij werk en inkomen, zoals
aftrekposten en uitkeringen. Afgerond zou dat in dit
geval neerkomen op €10.000 compensatie.
Deze eis geldt alleen voor wie in het oude stelsel
recht had op de volledige basisbeurs. Zij zijn
daarmee 4 jaar * 12 maanden * grofweg €300
uitwonend = €14.500 aan basisbeurs misgelopen.
Mbo- en deeltijd-studenten vielen nooit onder het
leenstelsel.

PM04
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Constaterende dat

Jet Bussemakers Beurs Back Better
[leenstelselcompensatie 3/3]
Compensatie leenstelsel
Werkgroep Onderwijs & Wetenschap
Bas Smit
In het coalitieakkoord is opgenomen dat vanaf het
collegejaar 2023-2024 (opnieuw) een basisbeurs en
een inkomensafhankelijke aanvullende beurs
worden ingevoerd;
Tussen 2015 en 2023 een hele generatie studenten
onder het leenstelsel heeft gestudeerd;
Volgens de Algemene Rekenkamer slechts een
derde van de leenstelsel-gelden aantoonbaar
besteed is aan het verbeteren van het onderwijs;
Het afschaffen van de basisbeurs betekende dat de
meeste studenten ongeveer €14.500 aan
prestatiebeurs verloren.

45

Wintercongres der Jonge Democraten
ALV91 - Digitaal

Overwegende dat

Spreekt uit dat

Toelichting

Deze generatie nu opgezadeld zit met een flink
toegenomen schuld;
Deze schulden de kans op een fatsoenlijke
hypotheek verkleint;
Deze schulden van invloed zijn op het welzijn van
studenten en jongvolwassenen;
Deze generatie weinig tot niet heeft kunnen
profiteren van de beloofde onderwijsinvesteringen;
Deze generatie ook last heeft van een
geflexibiliseerde arbeidsmarkt, een woningtekort en
een klimaatcrisis;
De Jonge Democraten eisen dat de
leenstelselcompensatie wordt verhoogd naar
€14.500 voor elke student die volledig onder het
leenstelsel heeft gestudeerd en recht had op de
prestatiebeurs. Ook studenten die hun bachelor en
master onder twee verschillende stelsels volgden
moeten naar verhouding worden gecompenseerd.
De compensatie moet kunnen worden gebruikt voor
het aflossen van de studieschuld en/of het volgen
van een studie of opleiding.
Dit bedrag komt in feite neer op het met
terugwerkende kracht toekennen van de oude
basisbeurs aan alle studenten die deze tussen 2015
en 2023 zouden hebben ontvangen, ware het niet
dat de basisbeurs na 2014-2015 werd afgeschaft.
Het is berekend op basis van 4 jaar * 12 maanden *
grofweg €300 uitwonend = €14.500 aan misgelopen
basisbeurs.
Mbo- en deeltijd-studenten vielen nooit onder het
leenstelsel.

PM05
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Constaterende dat

Overwegende dat

Spreekt uit dat

Overal Meer Technocraten
Samenstelling OMT
Thijmen van Hoorn, Thomas Vissers, Tijn Hendrikx,
Alexander van den Berg, Melissa Ruinard, Rutger
Jansen
Thijmen van Hoorn
- De coronacrisis nu al bijna twee jaar ongekende
impact heeft op vrijwel alle aspecten van de
samenleving
- De overheid zich bij het treffen van
coronamaatregelen vooral laat adviseren door het
OMT, een team van medici
- De minister die verantwoordelijk is voor het
aanpakken van de coronacrisis ook een medicus is
- Veel negatieve effecten van coronamaatregelen
zeer weinig mee lijken te spelen bij de keuzes die de
regering omtrent deze maatregelen neemt
- De overheid zich moet laten adviseren door
relevante experts
- De coronacrisis niet langer een louter medische,
maar een brede maatschappelijke crisis is
- Tunnelvisie bij de overheid voorkomen dient te
worden
Het OMT vervangen dient te worden door een team
van wetenschappers met diverse achtergronden en
expertises, waaronder minstens medici, economen
en psychologen.

Toelichting
PM06
Onderwerp

Het onzichtbare maar enorme leed achter ons
opnamebeleid.
Maximumaantal coronabedden IC
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Indiener(s)
Woordvoerder
Constaterende dat

Overwegende dat

Thomas Vissers, Thijmen van Hoorn, Alexander van
den Berg, Robbin Huis in 't Veld, Tijn Hendrikx
Thomas Vissers
Planbare zorg, inclusief kritiek planbare zorg, door
volle IC’s vanwege het coronavirus vaak uitgesteld
wordt.

Spreekt uit dat
Toelichting

Het uitstellen van planbare zorg van bijvoorbeeld
kanker- of hartproblemen ook voor grote schade en
uiteindelijk dood zorgt.
Het feit dat dit minder direct zichtbaar is door
mindere acuutheid deze doden niet minder erg
maakt.
Het hier vaak gaat over mensen voor wie één
nachtje op de IC het verschil tussen leven en dood
maakt.

Uitgebreidere toelichting:
https://tinyurl.com/2p8t49re
Intensivist over dit plan:
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2402604-stel-maxi
mumaantal-ic-bedden-in-voor-covidpatienten

Coronapatiënten vaak drie weken op de IC liggen en
velen komen te overlijden.
We door deze mensen structureel af te bellen
eigenlijk al aan de poort selecteren wie de schaarse
ziekenhuisbedden wel en niet mag hebben.

PM07
Onderwerp
Indiener(s)

Coronapatiënten overweldigend ongevaccineerden
of mensen van hoge leeftijd met zwakke gezondheid
zijn.

Woordvoerder
Constaterende dat

Dit geen waardeoordelen zijn maar gewoonweg wel
praktisch de selectiecriteria op dit moment.
Deze selectiecriteria betwijfelbaar zijn en niet in lijn
met code zwart.

Er een maximumaantal coronabedden op de IC
komt zodat er geen tekorten meer zijn voor
niet-coronapatiënten.
Het idee dat we momenteel niet selecteren aan de
poort van het ziekenhuis is niet houdbaar. Dit doen
we al lang, en coronapatiënten, die er lang liggen,
genieten structureel de voorkeur. Dit is niet alleen
onwenselijk, maar de selectie gebeurt ook nog eens
op criteria waar je grote vraagtekens bij kan zetten
en die verre van de geest van code zwartprincipes
voor zulke situaties liggen. Het is daarom hoog tijd
om de zorg van deze mensen niet meer te ontzeggen
door te garanderen dat er genoeg bedden voor hen
zijn.

Ome Ronie en het ziekenhuisdilemma
Voorrangsregeling (COVID)zorg
[Werkgroep VWS] Merel, Sander, Bridget, Katinka,
Kim, Miguel, Kenny, Fay, Derk, Raven
Merel Roos
•
Nederland al ruim twee jaar kampt met
COVID-19 en de daarbij komende maatregelen, met
regelmatige lockdowns.
•
Ziekenhuizen overstromen indien de
maatregelen niet van kracht zijn.
•
Onderzoek bevestigd dat de kans op
ziekenhuisopname door COVID-19 significant
verlaagd wordt indien de patiënt gevaccineerd is.
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•
Iedereen in Nederland nu de kans heeft
gehad zich te laten vaccineren.
•
Er nu geen onderscheid wordt gemaakt in
ziekenhuizen tussen gevaccineerde en niet
gevaccineerde patiënten.
Overwegende dat

Spreekt uit dat

•
Gezondheidsschade ontstaat vanwege
uitstel van reguliere patiëntenzorg en
verslechtering van de gezondheidstoestand door
sluiting van sportfaciliteiten.
•
Er verscheidene groepen in Nederland nu
nog niet gevaccineerd zijn.
•
Code zwart onvermijdelijk lijkt indien we de
strenge maatregelen los laten.
•
De JD zich nu niet specifiek uitspreekt over
de maatregelen genomen in de COVID-pandemie en
de keuzemogelijkheden behorende bij code zwart.
Reguliere, tot nog toe uitgestelde zorg en
coronazorg voor gevaccineerde patiënten vóór
coronazorg voor niet-gevaccineerde patiënten mag
gaan indien er een tekort aan bedden dreigt te zijn
in de ziekenhuizen.

Toelichting
PM08
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Constaterende dat

Ik wil niet inbreken om de Nachtwacht te kunnen
zien
Gratis toegang musea
[JD Amsterdam] Vincent Sluis, Nadia Zreik
Julian Talma
● Musea al snel twintig euro per persoon
kosten;

Veel jongeren een dergelijk bedrag niet
kunnen betalen of dit niet over hebben voor
een museumbezoek;
● Een studentenkaart lang niet overal gratis
toelating of zelfs korting biedt;
● Musea in de meeste andere landen in
Europa wél gratis zijn voor jongeren.
● Het bezoeken van musea aantrekkelijker
moet worden om cultuur te bevorderen;
● Musea toegankelijk zouden moeten zijn
voor alle Nederlanders, ook voor jongeren
met vaak minder geld.
Alle musea in Nederland gratis toegang moeten
bieden voor scholieren en mbo-, hbo- en
wo-studenten.
●

Overwegende dat

Spreekt uit dat
Toelichting
PM09

Meer of minder jongeren?

Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Constaterende dat

Jongeren
[JD Amsterdam] Vincent Sluis, Nadia Zreik
Jamie Shalders
● Circa 28 procent van de bevolking uit
jongeren (mensen onder de 30 jaar) bestaat.
● Minder dan 5% van de Tweede Kamer uit
jongeren bestaat.
● 4 op de 10 jongeren tussen de 25 en 34 jaar
zich niet gehoord voelen en ruim de helft tot
en met 24 jaar vindt dat er onvoldoende
naar hen wordt geluisterd.
● Meer jongeren in
volksvertegenwoordigende organen voor
meer diversiteit zorgt.
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Overwegende dat

Spreekt uit dat

Toelichting

●
De tweede kamer een goede afspiegeling
van de maatschappij dient te zijn.
●
Veel problemen op het bordje van de
jongeren komen te liggen.
●
Jongeren een ander perspectief kunnen
meebrengen
Er in de top 20 van kieslijsten een jongerenquotum
van tenminste tien procent moet komen.
We hebben ervoor gekozen in de motie bindend en
niet-bindend weg te laten, omdat we graag eerst
willen kijken of een niet-bindend quotum werkt, en
anders een bindend quotum instellen.
Van de circa 17,5 miljoen Nederlanders is in 2021
bijna 4,9 miljoen jonger dan 25 jaar. Dit komt neer
op circa 28 procent van de bevolking.
https://www.nji.nl/cijfers/jeugd-algemeen#:~:text=
Aantal%20kinderen%20en%20jongeren%20in,28%
20procent%20van%20de%20bevolking.
Uit onderzoek van de Sociaal Economische Raad
blijkt dat er kansenbelemmering is voor jongeren:
onbetaalbare woningen, flexcontracten en
gigantische studieschulden zijn allemaal
economische problemen die op het bordje van
generatie Y en Z liggen.
https://www.ser.nl/nl/Publicaties/kansen-belemmer
ingen-jongeren
https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/
alle-uitslagen/item/helft-jongeren-voelt-zich-niet-g

ehoord-over-corona-aanpak-oudere-generaties-ne
men-de-besluiten-wi/
PM10
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Constaterende dat
Overwegende dat
Spreekt uit dat

Toelichting

PM11
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Constaterende dat
Overwegende dat
Spreekt uit dat

3G: Gedegen Grond voor Geopende evenementen
3G-coronatoegangsbewijs
[Werkgroep Filosofie]
Jonah van Lotringen
Het 3G-coronatoegangsbewijs alleen geldig is met
een vaccinatie, herstelbewijs, of negatieve
testuitslag.
Het 3G-coronatoegangsbewijs elke Nederlander de
persoonlijke keuze laat om zich wel of niet te
vaccineren.
De Jonge Democraten voor de mogelijkheid zijn om
een 3G-coronatoegangsbewijs te hanteren in
publieke binnenruimtes, evenementen, het hoger
onderwijs en MBO, en op werkplekken.
Met dit cluster moties kan de ALV een mening
vormen voor de JD over het actuele onderwerp
coronatoegangsbewijs.
2G: Gruwelijk gedrocht
2G-coronatoegangsbewijs
[Werkgroep Filosofie]
Jonah van Lotringen
Het 2G-coronatoegangsbewijs alleen geldig is met
een vaccinatie of herstelbewijs.
Het 2G-coronatoegangsbewijs individuen indirect
de persoonlijke keuze belemmert om zich niet te
vaccineren.
De Jonge Democraten tegen het gebruik van het
2G-coronatoegangsbewijs zijn.
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Toelichting

Met dit cluster moties kan de ALV een mening
vormen voor de JD over het actuele onderwerp
coronatoegangsbewijs.

Spreekt uit dat

PM12
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Constaterende dat

2G: Genuanceerd Geschreven
2G-coronatoegangsbewijs
[Werkgroep Filosofie]
Jonah van Lotringen
Het 2G-coronatoegangsbewijs alleen geldig is met
een vaccinatie of herstelbewijs;
Publieke binnenruimtes onder andere
supermarkten, winkels en bibliotheken bevatten.
Het 2G-coronatoegangsbewijs met deze motie
gebruikt kan worden voor niet-essentiële plaatsen.
De Jonge Democraten voor het gebruik van het
2G-coronatoegangsbewijs in niet-essentiële
publieke binnenruimtes en evenementen zijn.
Met dit cluster moties kan de ALV een mening
vormen voor de JD over het actuele onderwerp
coronatoegangsbewijs.

Toelichting

Overwegende dat
Spreekt uit dat
Toelichting

PM13
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Constaterende dat

Overwegende dat

2G: Gewoon Geweldig
2G-coronatoegangsbewijs
[Werkgroep Filosofie]
Jonah van Lotringen
Het 2G-coronatoegangsbewijs alleen geldig is met
een vaccinatie of herstelbewijs;
Publieke binnenruimtes onder andere
supermarkten, winkels en bibliotheken bevatten.
Het 2G-coronatoegangsbewijs met deze motie
centraal staat om het openbare leven weer te
openen voor gevaccineerden.

De Jonge Democraten voor de mogelijkheid zijn om
een 2G-coronatoegangsbewijs te hanteren in
publieke binnenruimtes, evenementen, het hoger
onderwijs en MBO, en op werkplekken.
Met dit cluster moties kan de ALV een mening
vormen voor de JD over het actuele onderwerp
coronatoegangsbewijs.

PM14

Doe niet zo raar, maak vervoer dan ook echt
openbaar

Onderwerp

Gratis openbaar vervoer voor minderjarigen

Indiener(s)
Woordvoerder
Constaterende dat

[JD Amsterdam] Vincent Sluis, Nadia Zreik
Julian Talma
● Het openbaar vervoer in Nederland onwijs
prijzig is;
● Sommige kinderen tot en met 18 jaar het
open vervoer daardoor niet kunnen
betalen;
● Studenten al recht hebben op gratis reizen
met het studentenreisproduct.
● Het openbaar vervoer toegankelijk zou
moeten zijn voor iedereen;
● We het gebruik van het openbaar vervoer
moeten stimuleren als duurzaam
alternatief;
● Kinderen vaker zelfstandig met het
openbaar vervoer zouden reizen, in plaats
van dat ze gebracht worden (met de auto),
als het gratis is;
● Kinderen daarmee een zekere mate van
zelfstandigheid krijgen;

Overwegende dat
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●

Spreekt uit dat

De JD experimenten met gratis openbaar
vervoer reeds bepleit in haar politiek
programma.

Het openbaar vervoer volledig gratis wordt voor
kinderen tot en met 18 jaar.

Toelichting
PM15
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Constaterende dat

Inkoop gedraag je
Import van dwangarbeid
Werkgroep Buitenlandse Zaken, Benito Walker
Tristan Stokman
- Er nog altijd producten worden geproduceerd door
dwangarbeid
- Door dwangarbeid gemaakte producten zonder
belemmering kunnen worden ingekocht door
bedrijven uit de EU

Overwegende dat

- De EU beleid zou moeten maken om dit tegen te
gaan
- De EU al bezig is met het creëren van wetgeving
voor een duurzame supply chain
- De Jonge Democraten op dit gebied nog geen
specifieke mening heeft
- De Jonge Democraten voorstander is van het
actief tegengaan van dwangarbeid
- Een verbod een effectief middel is om productieen inkoopgedrag te beïnvloeden
De EU een verbod moet instellen op inkoop van
producten die geproduceerd zijn door dwangarbeid
Dwangarbeid vindt nog te vaak plaats. Zelfs binnen
Europa en met waarschuwingen van de VN gaan

Spreekt uit dat
Toelichting

deze praktijken nog altijd gewoon door. Zie
https://decorrespondent.nl/7907/noord-koreaansedwangarbeiders-bouwden-mee-aanPM16
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Constaterende dat

Overwegende dat

Spreekt uit dat

Wad? Een motie over het Wad?
Gas boren onder de Waddenzee
[JD Groningen] Matthijs Hoekstra, Lars van der
Laan
Jeroen Koppelaar
•
Het Kabinet plannen heeft om een
booreiland te bouwen onder de Waddenzee.
•
De Waddenzee een UNESCO wereld
erfgoed is.
•
UNESCO heeft aangekondigd de zee van
het werelderfgoedlijst af te halen als er gas wordt
gewonnen onder de Waddenzee.
•
De overheid de plicht heeft om
natuurgebieden te beschermen.
• Het boren naar aardgas onder de Waddenzee
de natuur op en om de Waddenzee verstoort.
•
Het boren naar aardgas onder de
Waddenzee mogelijk zorgt voor
bodemverzakkingen en aardbevingen in de
Waddenzee en de omliggende gebieden.
•
Het boren naar aardgas onder de
Waddenzee zorgt voor meer CO2 uitstoot
De Jonge Democraten tegenstander zijn van het
boren naar aardgas onder de Waddenzee.

Toelichting
PM17
Onderwerp
Indiener(s)

Putin go home
De Russische dreiging tegenover Ukraine
Werkgroep EU, Werkgroep Defensie
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Woordvoerder
Constaterende dat

Tjalle Borgers
Rusland eerder al heeft laten blijken dat het niet
zoveel geeft om de soevereiniteit van andere
landen; ook gelet op de Russische annexatie van de
Krim in 2014.
de Oekraïense bevolking duidelijk heeft laten
blijken dat zij met het westen samen willen werken.
er recent een opbouw van Russische troepen aan de
grens van Oekraïne heeft plaatsgevonden
Rusland waarschijnlijk niet gaat stoppen bij
Oekraïne.
Appeasement niet lijkt te werken.
Nederland er bij haar EU- en NAVO-partners op
moet aandringen er alles aan te doen om de
Oekraïense soevereiniteit te garanderen, eerst op
diplomatieke wijze, maar in het uiterste geval met
militaire inzet

Overwegende dat

PM18
Onderwerp
Indiener(s)

De wurggreep van ome Ronie
Coronamaatregelen
[Werkgroep VWS] Merel, Sander, Raven, Bridget,
Miguel, Derk, Fay, Kim, Katinka en Kenny

Toelichting

Woordvoerder
Constaterende dat

Merel Roos
•
Nederland al ruim twee jaar kampt met
COVID en de daarbij komende maatregelen, met
regelmatige lockdowns.
•
Mentale gezondheidsproblemen zoals
eenzaamheid, somberheid en angst vaker
voorkomen sinds het begin van de
COVID-pandemie, waaronder onder
jongvolwassenen.

Overwegende dat
Spreekt uit dat

Toelichting

Spreekt uit dat

PM19
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Constaterende dat

•
De reguliere patiëntenzorg reeds twee jaar
met regelmaat wordt uitgesteld vanwege zorg voor
COVID-patiënten.
•
De gemiddelde Nederlander is aangekomen
in gewicht sinds het begin van de COVID-pandemie
vanwege regelmatige sluiting van sportfaciliteiten.
•
Scholieren en studenten leerachterstanden
oplopen vanwege regelmatige sluiting van scholen.
•
Uitstel van reguliere patiëntenzorg
onwenselijk is gegeven de toekomstige
gezondheidsschade ten gevolge van dit beleid.
•
Verslechtering van de
gezondheidstoestand van de gemiddelde
Nederlander leidt tot gezondheidsschade en
stijgende zorgkosten.
•
De JD zich nu niet specifiek uitspreekt over
de maatregelen genomen in de COVID-pandemie.
De overheid minder voorzichtig moet zijn in de
afbouw van de coronamaatregelen, ook als dit
betekent dat er een risico bestaat dat de zorg
overbelast raakt.

Russische roulette met jouw gezondheid en
andermans geld
Eigen bijdrage ongevaccineerden
Thomas Vissers, Thijmen van Hoorn, Alexander van
den Berg, Robbin Huis in 't Veld, Tijn Hendrikx
Thomas Vissers
Een grote meerderheid van de IC-patiënten met
corona ongevaccineerd is.
Een IC-verblijf bij corona vaak tienduizenden euro’s
kost.
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Overwegende dat

zorgt voor eigen verantwoordelijkheid in plaats van
de kosten van individuele keuzes bij anderen leggen.
De Canadese deelstaat Québec doet dit nu al.
Kosten IC-opname:
https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/519664
4/corona-behandeling-kosten-testen-huisarts-inten
sive-care-totaal

De IC’s tijdens de coronacrisis zwaar onder druk
staan.
Financiële prikkels om gedrag bij te sturen voor het
collectief belang veelvoorkomend zijn, zoals accijns
op tabak, eigen bijdragen in de zorg en de suikertaks.
Onderzoek laat zien dat financiële prikkels kunnen
bijdragen aan het halen van een vaccinatie.
Via de premies van zorgverzekeringen alle
Nederlanders grotendeels samen betalen voor onze
zorgkosten.
Gevaccineerden dus betalen voor de levenskeuzes
van ongevaccineerden.

PM20
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Constaterende dat

Gevaccineerden ook vrijheid d.m.v.
coronamaatregelen inleveren vanwege de hoge
IC-bezetting.

Spreekt uit dat
Toelichting

Vaccins op alle vlakken objectief veel beter zijn dan
corona krijgen.
Ongevaccineerden op de IC een hogere eigen
bijdrage betalen.
Het gaat ons hier om de discussie over
mogelijkheden. Het principe dat keuzes financiële
gevolgen kunnen hebben en dat prikkels op
individueel gedrag voor het collectieve goed soms
terecht zijn, bestaat breder in onze maatschappij.
Bovendien is het op dit moment al zo dat
gevaccineerden effectief veel offers maken voor
ongevaccineerden. Een eigen bijdrage vormt
daarom zowel een prikkel te vaccineren als dat het

Overwegende dat

Spreekt uit dat
Toelichting

Abort the protests!
Bufferzones bij abortusklinieken
[Afdeling Arnhem-Nijmegen] Melissa Ruinard,
Romy Heijse
Melissa Ruinard
- Mensen in Nederland zelf mogen bepalen of zij een
abortus willen ondergaan;
- 10 van de 14 abortusklinieken in Nederland geen
of een te kleine bufferzone hebben;
- Oud-minister De Jonge bufferzones steunt;
- Anti-abortusdemonstranten mensen van onjuiste
informatie voorzien om hen aan het twijfelen te
brengen.
- De Jonge Democraten in haar politiek programma
het standpunt heeft ingenomen dat iedereen bij een
zwangerschap het recht heeft op een veilig
uitgevoerde abortus;
- Het onwenselijk is dat mensen die naar een
abortuskliniek gaan, worden geïntimideerd onder
het mom van demonstreren.
De Jonge Democraten gemeenten met een
abortuskliniek oproept bufferzones van minimaal
500 meter in te stellen.
Een bufferzone is een gebied waarbinnen niet mag
worden gedemonstreerd. Door bufferzones in te
stellen kunnen mensen op een veilige manier de
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abortuskliniek bereiken, zonder daarbij
geïntimideerd te worden door
anti-abortusdemonstranten.
PM21
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Constaterende dat

Overwegende dat

Spreekt uit dat

Diamonds are not made under pressure!
Nationaal Programma Onderwijs
Werkgroep Onderwijs & Wetenschap
Silke van Helden
Er aan de start van dit schooljaar €8,5 miljard is
vrijgemaakt voor het Nationaal Programma
Onderwijs (NPO) ter tegemoetkoming van de
leerachterstanden door thuisonderwijs;
Scholen die aanspraak gemaakt hebben op het NPO
het geld vóór het einde van 2023 besteed moeten
hebben;
Het NPO eind 2023 afloopt;
Onderwijsinstellingen het geld onder tijdsdruk
overhaast of onvoldoende zorgvuldig uitgeven.
Onderwijsinstellingen door deze regeling niet
kunnen investeren in lange termijn interventies;
Een tijdslimiet voor besteding van het geld geen
garantie biedt op structurele verbeteringen in het
onderwijs;
Leerachterstanden door thuisonderwijs niet altijd
opgelost kunnen worden met behulp van korte
termijn investeringen;
Er in de Tweede Kamer al een motie is aangenomen
die voor verlenging van het NPO pleit.
De Jonge Democraten vinden dat de einddatum van
het NPO geschrapt moet worden om achterstanden
zorgvuldig weg te werken en structurele
verbeteringen in het onderwijs te realiseren.

Toelichting

https://www.nponderwijs.nl

PM22

Afschaffing van bonus op het niet-biologisch
geproduceerd vlees.
Klimaat, Biologisch vlees
[JD Amsterdam] Vincent Sluis, Nadia Zreik
Mart Wijnman
● Vlees verantwoordelijk is voor 40 procent
van de broeikasgassen die vrijkomen bij de
productie van al het voedsel voor de
gemiddelde Nederlander.
● 1 op de 3 Nederlanders hun boodschappen
grotendeels baseert op bonus-artikelen.
● Niet-biologisch vlees vaak al goedkoper is
dan biologisch vlees.

Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Constaterende dat

Overwegende dat

●
●

●

Spreekt uit dat
Toelichting

De JD al voorstander is van een
anti-bonusbeleid op ongezonde producten.
Mensen meer niet-biologisch zullen kopen
als je dit met aanbiedingen nog goedkoper
maakt, waardoor ook de productie zal
stijgen.
Er bij meer productie ook meer water
gebruikt zal moeten worden en de
CO2-uitstoot hoger wordt.

Er een bonus-verbod moet komen op
milieuonvriendelijk (niet-biologisch geproduceerd)
vlees.
Zoals iedereen wel weet blijft de temperatuur van
de aarde maar stijgen, is de CO2-uitstoot van de
mens nog steeds ontzettend hoog en draagt de
productie van vlees daar aanzienlijk aan bij.
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Tegelijkertijd wordt het consumenten nog steeds
moeilijk gemaakt om duurzaam vlees te kiezen:
niet-biologisch vlees is vaak al goedkoper, nog los
van de aanbiedingen die er vaak zijn.
In lijn met een eerder aangenomen motie voor een
bonusverbod op ongezonde producten, stelt deze
motie eenzelfde verbod voor op (extra)
milieuonvriendelijk vlees.
PM23
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Constaterende dat

Overwegende dat

Bavaria wordt toch al gedronken...
Afvalwater zuiveren
[Afdeling Leiden-Haaglanden] Kalle Duvekot, Niels
Koppelaar
Niels Koppelaar
-De prijs van drinkwater blijft stijgen.
-De kwaliteit van de huidige drinkwaterbronnen,
zoals grondwater, achteruit gaat.
-Er een tekort aan drinkwater dreigt te komen in
regio’s van Nederland door de enorme stijging van
de vraag naar drinkwater en door het
verdwijnen/verslechteren van waterbronnen door
klimaatverandering en verzilting.
-Bij het reinigen van afvalwater, er nog maar een
stap in het reinigingsproces nodig is om het tot
drinkwater te reinigen
-Het nodig is om te kijken naar nieuwe
drinkwaterbronnen.
-Het wenselijk is om daarbij te kijken naar goedkope
drinkwaterbronnen.
-Een extra stap in het reinigingsproces van
afvalwater een goedkopere optie kan zijn dan het
opzetten van een nieuwe waterbron.
-Het duurzaam produceren van drinkwater een
streven moet zijn.

Spreekt uit dat
Toelichting

PM24
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Indiener(s)
Woordvoerder
Constaterende dat
Overwegende dat

-De reiniging van afvalwater tot drinkwater
duurzaam is en zorgt voor een circulaire economie.
De Jonge Democraten voorstander zijn van het
reinigen van afvalwater tot drinkwater.
-https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/dri
nkwaterprijs-stijgt-over-vrijwel-de-hele-linie
-https://www.kwrwater.nl/actueel/kwaliteit-van-br
onnen-voor-drinkwater-steeds-meer-onder-druk/
-https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/wat
ernet-moet-drinkwaterproductie-fors-uitbreiden
-https://www.vitens.nl/over-water/groeiende-water
vraag
-https://www.ad.nl/woerden/rioolwater-uit-de-kraa
n-wen-er-maar-aan~a0a6d3b7/
Een Moderna manier van met corona omgaan
Periodieke vrijwillige coronaprikken
Thomas Vissers, Thijmen van Hoorn, Alexander van
den Berg, Robbin Huis in 't Veld, Tijn Hendrikx
Thomas Vissers
Vaccins, zeker met periodieke boosters, goede
bescherming bieden tegen het coronavirus.
We op de lange termijn terug willen keren naar het
‘’oude normaal’’.
Corona zeker geen griepje is, maar op termijn een
vergelijkbare rol met griepgolven zou kunnen gaan
spelen.

Spreekt uit dat

Kwetsbaren nu al jaarlijks een griepprik kunnen
halen.
Iedere Nederlander zo nodig op vrijwillige basis een
periodieke coronaprik kan halen.

55

Wintercongres der Jonge Democraten
ALV91 - Digitaal

Toelichting

PM25
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Woordvoerder
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Overwegende dat

Het einddoel is terugkeren naar het oude normaal,
zodat we weer verder kunnen zonder zaken als
lockdowns en coronapassen. Maar: corona zal onder
ons blijven. Het is daarom zeer verstandig om
vrijwillig periodieke prikken aan te bieden, om
bescherming net als bij griepgolven op pijl te
houden. Periodiek prikken zou dus geen rare, maar
juist een prima uitkomst moeten zijn. Dit niet nemen
is dan op eigen risico, waardoor dit zeker voor
risicogroepen van groot belang is. Zo zorgen we
voor een constructieve en vrije langetermijnvisie.
Ik gok dat dit foute boel is
Gokken
Werkgroep Buitenlandse Zaken
Tristan Stokman
Er nog altijd reclame op tv wordt gemaakt
om gokken te stimuleren
De overheid juist de consumenten moet
beschermen en kansspelverslaving moet
voorkomen.
Het financieren van gokreclames niet past
binnen het imago wat onze overheid hoort uit te
stralen.
Het geld voor gokreclames beter voor iets
anders kan worden gebruikt.
De JD reeds al voor het privatiseren van
Nederlandse Loterij B.V. en Holland Casino is.

Spreekt uit dat

De Rijksoverheid een verbod moet hanteren op
gokreclames.

Toelichting

https://www.youtube.com/watch?v=2q68kkSNK4Y

PM26
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Indiener(s)
Woordvoerder
Constaterende dat

Overwegende dat

They Taiwant This
Erkenning Taiwan
[Afdeling Arnhem-Nijmegen] Melissa Ruinard,
Romy Heijse
Alexander van den Berg
•
Taiwan niet erkend wordt door Nederland.
•
Taiwan door niet erkend te worden niet
mag worden toegelaten tot internationale
organisaties zoals de Verenigde Naties.
•
Chinese dreiging tegen Taiwan toeneemt
zowel in woorden als daden, via bijvoorbeeld het
dagelijks gevechtsvliegtuigen Taiwan insturen om
druk op het land te zetten.
•
Niet mee kunnen doen aan internationale
organisaties ingrijpende gevolgen kan hebben, zoals
geen aanspraak kunnen maken op WHO-steun, niet
mee kunnen doen aan een internationaal
arbitragehof en buitengesloten worden van de
Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds.
•
Niet erkend worden ingrijpende gevolgen
kan hebben zoals het niet kunnen sluiten van
officiële handelsverdragen.
•
Taiwan al sinds 1949 een de facto
onafhankelijke staat is en zich inmiddels tot een
sterke liberaal-democratische rechtsstaat heeft
ontwikkeld.
•
Een groeiende meerderheid van de
bevolking van Taiwan onafhankelijkheid wenst en
slechts 12,5% achter hereniging met China staat.
•
Veel Taiwanese jongeren zich uitgesproken
staatsburger van Taiwan voelen en 82% aangeeft
zich te willen verdedigen tegen Chinese agressie om
de landen te herenigen.
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Spreekt uit dat
Toelichting

•
De liberaal-democratische rechtsstaat
internationaal onder druk staat en beschermd dient
te worden.
•
Taiwan veel bijdraagt aan de wereld.
Nederland, en uiteindelijk de EU, Taiwanese
onafhankelijkheid dient te erkennen als het
Taiwanese volk hier democratisch toe besluit.
De geschiedenis tussen Taiwan (ook wel de
Republiek China) en de Volksrepubliek China is te
complex voor één motie. Maar na bijna 75 jaar de
facto onafhankelijkheid met veel jongeren die niet
anders kennen dan een liberaal en democratisch
Taiwan is het moeilijk recht te praten dat het eiland
nog steeds niet als staat wordt erkend. De status
van Taiwan ligt niet bij ons of China, maar de
Taiwanezen zelf, en deze dienen wij te respecteren
en niet te blokkeren.
Bronnen:
"
https://www.theguardian.com/world/2021/mar/26
/taiwan-reports-incursion-by-20-chinese-military-a
ircraft
"
https://www.aljazeera.com/news/2020/3/27/gener
ation-next-how-the-young-are-changing-taiwans-p
olitics
"
https://decorrespondent

PM27
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Indiener(s)
Woordvoerder

Dalai la-Man: No Way Home
Erkenning van Tibet
[Afdeling Arnhem-Nijmegen] Melissa Ruinard,
Romy Heijse
Thijmen van Hoorn

Constaterende dat

Overwegende dat

Spreekt uit dat

Tibet en China een lange geschiedenis van
conflict kennen
China Tibet in de jaren '50 heeft ingelijfd
China wordt verdacht van grove
mensenrechtenschendingen in Tibet, waaronder
moord, marteling en onrechtvaardige
gevangenisstraffen
Nederland Tibet niet erkent als staat
Het Tibetaanse volk de inlijving zelf ziet als
kolonisatie
China zich inspant voor de sinificatie van
Tibet en daarmee culturele genocide tracht te
plegen
Het genocidale en autoritaire gedrag van
China een halt toegeroepen moet worden
Nederland de claim van China op het
Tibetaanse territorium niet moet erkennen.
Nederland zich internationaal moet
inspannen voor onafhankelijkheid van Tibet.

Toelichting
PM28
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Constaterende dat

lichtelijk verstoord
lichtvervuiling
[JD Groningen] Matthijs Hoekstra, Lars van der
Laan
Matthijs Hoekstra
•
Er dusver geen beperkingen gelden ten
opzichte van lichtvervuiling.
•
Door de overdaad aan hedendaagse
lichtbronnen honderdduizenden mensen weleens
slaapverstoring of lichthinder ervaren.
•
Daarnaast veel dieren en dierlijke
processen gevoelig zijn voor licht.
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Spreekt uit dat
Toelichting
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Spreekt uit dat

•
De verstoring van de nachtrust ernstige
gevolgen heeft voor de gezondheid van mens, dier
en milieu.
•
Lichtvervuiling mede bijdraagt aan de
wereldwijde biodiversiteitscrisis.
•
Uit onderzoek is gebleken dat het effect van
minder licht beperkt dan wel een positieve invloed
heeft op de veiligheid.
•
In Frankrijk reeds (sinds 1 juni 2013) een
verbod op onnodig licht in de commerciële sector
geldt.
De Jonge Democraten voorstander zijn voor een
verbod van nachtelijk lichtgebruik waar niet
gewerkt wordt.
Bron:
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/Th
emaLicht.pdf
Ik kreeft niet meer voor jou
Levend koken van dieren voor eten
[JD Utrecht] Tom van den Top, Maartje Konjer
Tom van den Top
Recent uit onderzoek is gebleken dat krabben en
kreeften merkbaar pijn ervaren door levend
gekookt te worden.
De Jonge Democraten het lijden van dieren zoveel
mogelijk willen beperken (Politiek Programma
hoofdstuk 9.6 Dierenwelzijn).
Pijn ervaren door het levend verbranden leidt tot
onnodig lijden.
Het levend koken van dieren verboden moet
worden

Toelichting

Bronnen:
https://nos.nl/artikel/2406794-krabben-en-kreefte
n-lijden-pijn-dierenclubs-willen-einde-aan-levend-k
oken
https://nos.nl/index.php/artikel/2407974-ministerschouten-wil-af-van-levend-koken-kreeften-en-kra
bben
https://www.youtube.com/watch?v=-50NdPawLVY
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Spreekt uit dat

‘Je kan maar beter je mond houden'
Sociale onveiligheid in de Tweede Kamer
[JD Utrecht] Tom van den Top, Maartje Konjer
Kate Cammeraat
Er in de Tweede Kamer meerdere
voorvallen waren van sociale onveiligheid
NRC onderzoek deed naar seksueel
grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik
door leden van de Tweede Kamer. Uit dit onderzoek
is gebleken dat de klachtenafhandeling en hulp
tekortschieten.
De Kamervoorzitter in gesprek wil gaan
met fracties over de omgangsvormen in de Kamer
maar dat dit overduidelijk tekort schiet om een sfeer
van sociale veiligheid te creëren in de Tweede
Kamer.
De omgangsvormen en gedrag in de
Tweede Kamer niet representatief zijn van de
samenleving waarin we leven waar sociale veiligheid
een prioriteit zou moeten zijn
Het reglement van orde van de Tweede Kamer moet
herzien worden om de Kamervoorzitter meer
bevoegdheden en middelen te geven om ongewenst
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gedrag en omgangsvormen te voorkomen in de
Tweede Kamer
Er zijn in het afgelopen jaar meerdere
voorbeelden van sociale onveiligheid in de Tweede
Kamer waaronder;
o
Seksuele intimidatie en machtsmisbruik
waar PVV Kamerlid Dion Graus van beschuldigt
wordt (meerdere voorgevallen)
o
Omgangsvormen binnen een debat waar
FVD Kamerlid Pepijn van Houwelingen D66
Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma bedreigde
Weet wat je eet
Etiketten vleesproducten
[Afdeling Arnhem-Nijmegen] Melissa Ruinard, Romy
Heijse
Alexander van den Berg
-de JD in de afgelopen jaren enkele moties over
dierenwelzijn heeft aangenomen;
-veel vleesverpakkingen vrolijke plaatjes met
lachende kipfiguurtjes bevatten of het vlees in
mooie vormen (zoals kerstboomnuggets) wordt
gepresenteerd, wat niet realistisch is;
-de vleesindustrie jaarlijks miljoenen euro’s
besteedt aan campagnes om vleesproducten en het
eten daarvan top te laten lijken;
-bewustzijn creëren voor consumenten over wat ze
precies eten belangrijk is;
-bewustzijn niet gecreëerd wordt met neppe of
kinderlijke informatie, maar met serieuze informatie
over wat er in het product zit en waar het vandaan
komt;
-de Europese Commissie al een herkomstlabel op
sommige vleesproducten ingevoerd heeft;

Spreekt uit dat

Toelichting
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Overwegende dat

Op vleesproducten voortaan een etiket dient te
komen staan met informatie over waar het dier
vandaan komt en hoe de kwaliteit van leven is
geweest. Daarnaast komt er een afbeelding van een
levend dier op dat product te staan zodat de
consument weet wat hij eet.
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/08/13/e
u-evaluatie-etiket-herkomst-vlees-voldoet
https://www.vlees.nl/themas/van-vee-naar-vlees/eti
kettering/
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/etikettering-van
-levensmiddelen/documenten
https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema/kopen-k
oken-bewaren/eten-kopen/etiketten-lezen/hoe-zieik-op-het-etiket-waar-een-product-vandaan-komt.a
spx
One small step for the Netherlands, one giant leap
for Duurzaamheid
Duurzaam transport
[JD Amsterdam] Vincent Sluis, Nadia Zreik
Sancar Cakirtas
● Er een toenemende mobiliteitsbehoefte is
in verstedelijkte gebieden
● Er een toenemende druk is om efficiënt
gebruik te maken van publieke ruimte, en
gedeeld vervoer hier een oplossing kan
vormen
● Er toenemende behoefte is aan duurzame
oplossingen zoals vervoersmiddelen met
een lage voetafdruk
● Transport binnen verstedelijkte gebieden
altijd duurzamer kan, en moet.
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De JD open staat voor nieuwe innovaties in
vervoersmiddelen (10.1.9.)
JD staat voor de legalisatie van het gebruik van
elektrische steppen op de openbare weg.

worden. Een oplossing om te voorkomen dat
Nederland achterblijft kunnen we een verplichting
eisen dat alles wat erin is gedaan door Nederland er
ook uitgehaald moet worden. Daardoor zou
Nederland en andere landen een verplichting voelen
om de kosten in de toekomst te verminderen door
nu minder uit te stoten.

●

Spreekt uit dat
Toelichting
PM33
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Constaterende dat

Overwegende dat

Spreekt uit dat

Toelichting

Klimaat negatief na 2050
Klimaat verandering
Werkgroep Ruimte en Mobiliteit
Lennart Droppert
●
De ambitie nu is om bij 2050 de wereld
klimaatneutraal te hebben;
●
Echter is er nog geen beeld wat we na 2050
gaan doen;
●
Want met 1,5 graden zijn er alsnog
negatieve klimaat effecten op mens en natuur.
●
Als de CO2 concentratie uit de atmosfeer
wordt gehaald de temperatuur langzaam zal dalen;
●
Als landen verplicht worden hun
uitgestoten CO2 uit de atmosfeer te halen na 2050
dit zal leiden tot een vermindering van
CO2-uitstoot nu om later kosten te besparen;
●
De vervuiler zal betalen over de lange
termijn.
Nederland zichzelf verplicht om alle CO2 die na
1900 is uitgestoten uit de atmosfeer te halen, en zal
ook andere landen aansporen om hetzelfde te doen
De Nederlandse overheid heeft een visie om
langzaam klimaatneutraal te worden tot 2050. De
route die genomen wordt zorgt alsnog voor veel
uitstoot waardoor de klimaatdoelen niet gehaald

PM34
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Constaterende dat
Overwegende dat

Af van opslag kernwapens.
Opslag van kernwapens in Nederland
Werkgroep Defensie en Internationale Veiligheid
Simon Bard
Nederland vroeger dan wel tegenwoordig
kernwapens voor Amerika heeft opgeslagen op
vliegbasis Vonkel.
Nederland hiermee bijdraagt aan een wereld met
kernwapens.
Er in het huidige regeerakkoord staat dat Nederland
wilt bijdragen aan een kernwapenvrije wereld.
Nederland hiermee onnodig een doelwit wordt in
tijden van oorlog.

Spreekt uit dat

Niemand een wereld met kernwapens wilt.
De Jonge Democraten tegen de mogelijkheid zijn
voor het opslaan van kernwapens in Nederland door
andere landen.

Toelichting
PM35
Onderwerp

Vroeger was alles beter
Langetermijnvisie corona
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Indiener(s)
Woordvoerder
Constaterende dat

Overwegende dat

Spreekt uit dat
Toelichting

PM36
Onderwerp

Thomas Vissers, Thijmen van Hoorn, Alexander van
den Berg, Robbin Huis in 't Veld, Tijn Hendrikx
Thomas Vissers
We vanwege het coronavirus al bijna twee jaar
met vrijheidsbeperkende maatregelen leven.
Het coronavirus niet meer zal verdwijnen.
Het kabinet bezig is met een
langetermijnstrategie over hoe hiermee om te gaan.
Sommige politici momenteel spelen met het
idee bepaalde maatregelen permanent in te voeren,
zoals grote evenementen en feestdagen vanaf nu
altijd in de zomer.
Lockdowns op lange termijn economisch
onhoudbaar zijn.
Een permanent coronapassysteem of
vaccinatieplicht zowel als moreel onwenselijk
kunnen worden gezien als corona even goed niet
gaan laten verdwijnen.
Menselijk welzijn een breed begrip is.
Het einddoel van de lange termijn coronastrategie
gericht dient te zijn op een volledige terugkeer naar
het oude normaal.
Uiteindelijk willen we geen periodieke lockdown
meer, geen permanente coronapas, geen
avondklokken, alle leuke dingen in de zomer, enz.
Deze maatregelen zijn allemaal in mindere of
meerdere mate te rechtvaardigen tijdens een
pandemie, maar laten we ons in ieder geval
uitspreken voor een langetermijnvisie zonder
‘’nieuw normaal’’.

Indiener(s)
Woordvoerder
Constaterende dat

Overwegende dat

[Werkgroep Justitie & Veiligheid] Anne Janssen,
Stefan Monde, Youri Bruijne, Eraldo Kohinor
Anne Janssen
•
Sinds 2022 beschikken 17.000
politieagenten over een stroomstootwapen.
•
Het stroomstootwapen vormt een
alternatief op het vuurwapen en is ingevoerd
vanwege toenemend geweld tegen de politie.
.•
Uit onderzoek blijkt dat in Nederland
nauwelijks gebruik wordt gemaakt van het
vuurwapen. Geweld tegen politieagenten is
eveneens niet significant toegenomen.
•
Politieagenten al beschikken over
pepperspray, de wapenstok en het vuurwapen.
•
De toevoeging van het stroomstootwapen
juist zorgt voor meer vijandigheid bij burgers en
politiegeweld onnodig doet toenemen.
•
Het stroomstootwapen in de pilotstudie
ook werd ingezet bij niet-verdachten die geen
strafbaar feit hadden begaan.
•
De politie toen niets heeft gedaan met
dergelijke klachten over onjuist gebruik van het
stroomstootwapen.
•
Hardhandig politieoptreden de laatste
jaren steeds meer in opspraak is geweest, met name
tijdens de coronaprotesten.
•
Het noodzakelijk is voor een goede
rechtsorde dat de politie zich ook aan de regels
houdt en het gebruik van onnodig geweld door de
politie wordt voorkomen.

Alleen bij absolute nood een stroomstoot
Terughoudend gebruik en regulering van
stroomstootwapens bij de politie
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Spreekt uit dat

Toelichting

PM37
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Constaterende dat

•
Het stroomstoopwapen enkel bij agressieve
verdachten kan worden ingezet als minder
ingrijpende alternatieven zijn uitgeput.
•
Klachten over onjuist gebruik van het
stroomstootwapen grondig worden onderzocht
door de politie en kunnen leiden tot inname van het
wapen
Sinds 17 januari 2022 beschikt de politie over
stroomstootwapens waarmee burgers binnen een
paar seconden kunnen worden verlamd. Agenten
doorlopen enkel een 3-daagse cursus om van het
middel gebruik te maken. Er is geen effectstudie
gedaan naar het stroomstootwapen waardoor niet
duidelijk is wat deze toevoeging precies oplevert.
Uit Brits onderzoek volgt dat inzet van het wapen
juist zorgt voor meer vijandigheid onder burgers en
politiegeweld doet toenemen. Het strookt niet met
de idealen van de Jonge Democraten dat het
stroomstootwapen desondanks is ingevoerd.
Disproportioneel wapengebruik dient te worden
voorkomen en klachten daartegen serieus te
worden genomen door de politie.
Doe het maar met pepperspray
Bewapening van Buitengewoon
Opsporingsambtenaren
Afdeling Brabant, Werkgroep Veiligheid en Justitie
Hugo Uitdehaag
buitengewoon opsporingsambtenaren
(BOA) niet specifiek opgeleid zijn op het gebruik van
wapens;

er al een functionerende
uitzonderingsregeling was voor BOA’s die wapens
nodig hebben;
BOA’s een ondersteunende rol hebben in
ordehandhaving en dus geen agenten zijn;
Overwegende dat

de Jonge Democraten grote waarde
hechten aan een goede ordehandhaving en daarom
hoge eisen stellen aan een ieder die deel uit maakt
van het geweldsmonopolie;
BOA’s deze verantwoordelijkheden van
agenten geven onwenselijk is en enkel
symptoombestrijding van een groter probleem,
namelijk het tekort aan mankracht en middelen bij
de politie;
het militariseren van ordehandhaving vaak
leidt tot onnodige escalatie van geweld;

Spreekt uit dat

De algehele bewapening van BOA’s onwenselijk is
en het huidige systeem met uitzonderingsregeling
preferentieel is.
De wapens waarmee nu een pilot wordt uitgevoerd
zijn de wapenstok en pepperspray.
De uitzonderingsregeling waar naar wordt
verwezen stelt dat een BOA na een extra opleiding
wapens uitgereikt kan krijgen, mits dit noodzakelijk
wordt geacht voor het opsporingsdomein waar hij
werkt. Denk hierbij aan boswachters.

Toelichting

PM38
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder

Nationaal investeringsminimum energietransitie
Energietransitie
Werkgroep Duurzaamheid
Hugo Tirion
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Constaterende dat

Overwegende dat

Spreekt uit dat

De broeikasgasuitstoot van Nederland niet snel
genoeg daalt om de doelstellingen van het Parijs
klimaatakkoord te halen;
Het halen van deze doelstellingen een jaarlijkse
investering in de energietransitie van meer dan 2%
van het bbp van Nederland vraagt;
De investeringen in de energietransitie binnen
Nederland over de afgelopen vijf jaar onder deze
grens vielen.
Het stellen van een concreet minimum
investeringsdoel kan dienen als ijkpunt voor wat
“genoeg” investering in de energietransitie is;
Investeringen in de energietransitie een grotere
economische groei veroorzaken dan het
referentiescenario;
Een groot deel van de kosten van deze
investeringen gefinancierd kan worden door geld
dat nu naar fossiele energie of fossiel-intensieve
sectoren gaat.
De Jonge Democraten van mening zijn dat er een
nationaal investeringsdoel voor de energietransitie
moet komen van 2% of hoger, afhankelijk van advies
van relevante adviesorganen. Deze uitgaven kunnen
publiek of privaat van aard zijn, maar het is de taak
van de overheid om deze investeringen danwel zelf
te doen danwel afdoende te stimuleren.

Constaterende dat

Overwegende dat

Spreekt uit dat

Toelichting

De broeikasgasuitstoot van de EU niet snel genoeg
daalt om de doelstellingen van het Parijs
klimaatakkoord te halen;
Het halen van deze doelstellingen een jaarlijkse
investering in de energietransitie van meer dan 2%
van het gezamenlijk bbp van de EU vraagt;
De investeringen in de energietransitie binnen de
EU over de afgelopen vijf jaar onder deze grens
vielen.
Het stellen van een concreet minimum
investeringsdoel kan dienen als ijkpunt voor wat
“genoeg” investering in de energietransitie is;
Investeringen in de energietransitie een grotere
economische groei veroorzaken dan het
referentiescenario;
Een groot deel van de kosten van deze
investeringen gefinancierd kan worden door geld
dat nu naar fossiele energie of fossiel-intensieve
sectoren gaat.
De Jonge Democraten van mening zijn dat er een
Europees investeringsdoel voor de energietransitie
moet komen van 2% of hoger, afhankelijk van
adviezen van relevante adviesorganen. Deze
uitgaven kunnen publiek of privaat van aard zijn,
maar het is de taak van de Europese instanties en de
nationale overheden om deze investeringen danwel
zelf te doen danwel afdoende te stimuleren.

Toelichting
PM39
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder

Europees investeringsminimum energietransitie
Energietransitie
Werkgroep Duurzaamheid
Hugo Tirion

PM40
Onderwerp
Indiener(s)

Wat als onze geneesmiddelen niet meer werken?
Een oproep om antimicrobiële resistentie aan te
pakken.
Antimicrobiële resistentie
[JD Utrecht] Tom van den Top, Maartje Konjer
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Woordvoerder
Constaterende dat

Evert Manders
• Antibiotica en vaccins ter bestrijding en preventie
van infectieziektes tot de geneesmiddelen behoren
die wereldwijd een enorme impact hebben.

Toelichting

• Bestaande antibiotica en vaccins soms niet langer
werken door een groeiende resistentie van
bacteriën en structuurveranderingen van virussen.

Overwegende dat

• Het aantal infecties met resistente
micro-organismen de laatste jaren enorm gegroeid
is
• De ontwikkeling van antibiotica en vaccins vanuit
het medisch oogpunt erg wenselijk is.

Nieuw opgezette publiek-private partnerschappen
kunnen aansluiting zoeken bij reeds bestaande
(internationale) initiatieven, zoals het door de
farmaceutische industrie gefinancierde AMR Action
Fund. Zo kan kennis, technologieën en nieuwe
praktijken nog beter worden gedeeld wat innovatie
verder zal stimuleren.

• Publiek-private-partnerschappen experts vanuit
de wetenschap, het bedrijfsleven, de overheid, en de
samenleving samenbrengen.
• Publiek-private partnerschappen het beste van
beide sectoren benutten en een mogelijkheid tot
samenwerking bieden.
• Publiek-private partnerschappen zowel
investeringen vanuit de particuliere sector als
publieke sector stimuleren.

Spreekt uit dat

• Het ontbreken van een nationaal publiek-privaat
partnerschap voor de ontwikkeling van nieuwe
antibiotica en vaccins het Nederlandse organisaties
bemoeilijkt aansluiting te zoeken bij internationale
organisaties.
De Jonge Democraten de Nederlandse overheid
oproept een speciaal publiek-privaat R&D

programma voor nieuwe antibiotica en vaccins op te
zetten.
Geneesmiddelresistente micro-organismen
veroorzaken wereldwijd minstens 700.000 doden
per jaar. Tussen 2015 en 2050 zouden ongeveer 2,4
miljoen mensen kunnen te komen overlijden in
ontwikkelde landen zonder een aanhoudende
inspanning om antimicrobiële resistentie in te
dammen. Om innovatie te stimuleren op het gebied
van antimicrobiële geneesmiddelen en vaccins zijn
extra inspanningen en investeringen vereist.
Publiek-private R&D programma’s kunnen dit
teweeg brengen.

PM41
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Constaterende dat

Wat als onze geneesmiddelen niet meer werken?
Een oproep om antimicrobiële resistentie aan te
pakken Nr.2.
Antimicrobiële resistentie
[JD Utrecht] Tom van den Top, Maartje Konjer
Evert Manders
• Antibiotica en vaccins ter bestrijding en preventie
van infectieziektes tot de geneesmiddelen behoren
die wereldwijd een enorme impact hebben.
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• Bestaande antibiotica en vaccins soms niet langer
werken door een groeiende resistentie van
bacteriën en structuurveranderingen van virussen.

Overwegende dat

miljoen mensen kunnen te komen overlijden in
ontwikkelde landen zonder een aanhoudende
inspanning om antimicrobiële resistentie in te
dammen. Om innovatie te stimuleren op het gebied
van antimicrobiële geneesmiddelen en vaccins zijn
extra inspanningen en investeringen vereist.
Publiek-private R&D programma’s kunnen dit
teweeg brengen.

• Het aantal infecties met resistente
micro-organismen de laatste jaren enorm gegroeid
is.
• De ontwikkeling van antibiotica en vaccins vanuit
het medisch oogpunt erg wenselijk is.

Nieuw opgezette publiek-private partnerschappen
kunnen aansluiting zoeken bij reeds bestaande
(internationale) initiatieven, zoals het door de
farmaceutische industrie gefinancierde AMR Action
Fund. Zo kan kennis, technologieën en nieuwe
praktijken nog beter worden gedeeld wat innovatie
verder zal stimuleren.

• Publiek-private-partnerschappen experts vanuit
de wetenschap, het bedrijfsleven, de overheid, en de
samenleving samenbrengen.
• Publiek-private partnerschappen het beste van
beide sectoren benutten en een mogelijkheid tot
samenwerking bieden.
• Publiek-private partnerschappen zowel
investeringen vanuit de particuliere sector als
publieke sector stimuleren.

Spreekt uit dat

Toelichting

• Er in Nederlands reeds organisaties zijn betrokken
in internationale publiek-private-partnerschappen
op het gebied van antimicrobiële resistentie, onder
andere om de ontwikkeling van nieuwe
geneesmiddelen voor tuberculose te versnellen.
De JD de Nederlandse overheid oproept bestaande
publiek-private partnerschappen voor de
ontwikkeling van voor nieuwe antibiotica en vaccins
te ondersteunen.
Geneesmiddelresistente micro-organismen
veroorzaken wereldwijd minstens 700.000 doden
per jaar. Tussen 2015 en 2050 zouden ongeveer 2,4

PM42
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Constaterende dat

Overwegende dat

Met de schoenen aan tegen de datacenters gaan
staan
Ruimtelijke ordening
Werkgroep ruimte en mobiliteit
Lennart Droppert
●
Nederland een land waar bijna elk hoekje al
volgebouwd is;
●
Datacenters een groot oppervlak nodig
hebben, opvallen in het landschap en maar weinig
werkgelegenheid creëren;
●
De toestemming voor het bouwen van
datacenters nu bij de gemeente liggen terwijl het
een veel grotere invloed heeft.
●
De nieuwe minister voor Volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening is verantwoordelijk voor het
nationale ruimtegebruik;
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Spreekt uit dat
Toelichting

PM43
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Constaterende dat

●
Als er toestemming gegeven moet worden
vanuit de landelijke overheid er meer gezag ontstaat
waar de datacenters mogen komen;
●
Als er meer toestemming moet komen
zullen er meer eisen komen waardoor datacenters
beter in de omgeving passen op maatschappelijk en
economisch vlak.
De minister van Volkshuisvesting het laatste woord
moet krijgen over het aanleggen van datacenters in
Nederland.
In Zeewolde een plan is om een datacenter aan te
leggen midden in een landbouwgebied. De
gemeenteraad heeft hier akkoord voor gegeven
terwijl er veel geluiden tegen waren. Doordat deze
datacenter op rijksgronden kwam moest het rijk ook
toestemming geven wat zij niet heeft gedaan.
Datacenters die alleen op gemeente gronden komt
te staan heeft geen landelijke toestemming nodig
terwijl zolang er geen regels rond datacenters zijn
wel beter zou zijn.
We bouwen duurzaam, of bouwen niet!
Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting
Werkgroep Ruimte en Mobiliteit
Lisa Heyman
●
EU heeft de ambitie om in 2030 de
broeikasgassen te reduceren met 55%
(referentiejaar 1990).
●
Er een woningopgave met plannen voor
ruim 961.000 woningen.
●
Biobased bouwen is circulair.
●
Met 40.000 biobased woningen evenveel
CO2 wordt opgeslagen als Shell jaarlijks wilt
opslaan onder de Noordzee.

Overwegende dat

Spreekt uit dat
Toelichting

PM44
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Constaterende dat

Overwegende dat

●
Circulair en duurzaam bouwen past in de
tijdsgeest.
●
De landbouw- en constructiesectoren het
meeste bijdragen aan biodiversiteitsverlies.
●
Wonen in een groene omgeving prettig is.
Een deel van de woningplannen biobased gebouwd
moet worden.
Biobased bouwen is een manier van bouwen die op
de natuur gebaseerd is. Meestal verstaan we
eronder dat gebouwd wordt met bouwmaterialen
die gegroeid zijn. De definitie kan ook uitgebreid
worden met een vormentaal en techniek gebaseerd
op de natuur, dan spreken we van biomimicry.
We bouwen goed of we bouwen niet!
Ruimtelijke ordening
Werkgroep Ruimte en Mobiliteit
Lennart Droppert
●
Delen van Nederland nu al last hebben van
bodemdaling;
●
Zich daarnaast zich grote delen van
Nederland onder het zeeniveau bevinden;
●
Deze effecten zullen worden versterkt door
klimaatverandering;
●
Gebieden in Nederland in de toekomst
meter onder zeeniveau zullen komen te staan.;
●
Terwijl er nu en in de toekomst altijd een
risico zal zijn op een dijkdoorbraak.
●
Het niet gewenst is om in deze kwetsbare
gebieden nieuwe woonwijken te bouwen;
●
Als de overheid toestaat om hier te bouwen
deze woningen in de toekomst niet meer veilig
zullen zijn;

66

Wintercongres der Jonge Democraten
ALV91 - Digitaal

Spreekt uit dat

Toelichting

PM45
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Constaterende dat

●
Als deze woningen gebouwd zullen worden,
het veel geld kost om deze woningen veilig te
houden;
●
Wanneer er nu te veel wordt gebouwd in
deze al kwetsbare gebieden we in de toekomst een
nog groter probleem met kwetsbare woningen
hebben;
●
In Hoog-Nederland er nog genoeg
uitbreidingsmogelijkheden zijn.
Het bouwen van woonwijken in kwetsbare gebieden
actief tegengewerkt moet worden zodat alleen
woonwijken die een toekomst hebben worden
gebouwd.
De gemeente Zuidplas wil een dorp van 8000
woningen bouwen in de Zuidplaspoder. Dit is het
laagste punt van Nederland met zes met onder NAP.
Met een mogelijke zeespiegelstijging tussen 1 en 3
meter en het gebied rond Gouda is gevoelig voor
bodemdaling. Hierdoor kunnen de woningen in de
toekomst maximaal 10 meter onder NAP belanden.
Dat is hoger dan de schoorsteen van een
traditionele rijtjeswoning.
Dit soort projecten moeten niet worden
gestimuleerd omdat kwetsbare gebieden deze
functie niet kunnen dragen. Met de opgave van
1.000.000 woningen moet er worden gestuurd om
op verstandige locatie te bouwen.
We ontwikkelen goed, of we ontwikkelen niet!
Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting
Werkgroep Ruimte en Mobiliteit
Lisa Heyman
●
Gebiedsontwikkeling inherent schadelijk en
verstorend is voor het milieu.

●
Ruimtegebruik in Nederland schaars is.
●
Economische waarde en intrinsieke waarde
samen totale waarde zijn. Onder het laatste valt
ecologische waarde en maatschappelijke waarde.
Overwegende dat

●
De NOVI een rangvolgorde hanteert voor
aanwijzen van bouwlocaties.
●
Gebiedsontwikkeling kan het leven van
mensen aanzienlijk verbeteren (door
woongelegenheid te bieden) en heeft door verkoop
van woningen de middelen om natuur aan te leggen.

Spreekt uit dat

Bij toekomstige gebiedsontwikkelingsplannen moet
er een waardetoets komen die vaststelt wat de
huidige intrinsieke waarde is van het gebied.
De waarde toets zal toetsen of de plannen inclusief
de toegedane schade/ waardevermindering onder
de streep een hogere totale waarde maken.
Hierdoor zal er bij gebiedsontwikkeling meer
meekoppelkansen worden benut, bijvoorbeeld het
gebruiken van daken voor energie, ecologie en/of
wateropslag.

Toelichting

PM46

Een coöperationale motie

Onderwerp
Indiener(s)

Werknemerscoöperaties
Tijn Hendrikx, Thomas Vissers, Jonah van Lotringen,
Linda Ruijs, Alexander van den Berg
Tijn Hendrikx
Er in Nederland relatief en absoluut weinig
werknemerscoöperaties zijn.
Het voor werknemerscoöperaties vaak
relatief moeilijk is het benodigde startkapitaal te
bemachtigen.

Woordvoerder
Constaterende dat
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Overwegende dat

Spreekt uit dat

Toelichting

Werknemerscoöperaties vrij onbekend zijn.
De lagere persoonlijke winst een prikkel
kan zijn voor ondernemende mensen om weg te
blijven van de werknemerscoöperatie.
Decentralisering van macht,
democratisering van de samenleving en emancipatie
belangrijke sociaal-liberale uitgangspunten zijn.
Werknemerscoöperaties democratisering
en emancipatie van werkenden tot gevolg hebben,
doordat werknemers gezamenlijk de koers van het
bedrijf bepalen.
Werknemerscoöperaties zorgen voor meer
verbondenheid met collega’s, het bedrijf en
tevredenheid met het werk.
Werknemerscoöperaties vaak productiever
en stabieler zijn dan traditionele bedrijven.
De loonkloof binnen bedrijven lager ligt bij
werknemerscoöperaties, vrijwel niemand
minimumloon verdient en overige winst collectief
wordt uitgekeerd of geïnvesteerd.
Werknemerscoöperaties vaak efficiënter
met natuurlijke bronnen omgaan en minder louter
groei-georiënteerd zijn dan traditionele bedrijven.
De Jonge Democraten voorstander zijn van
experimenteren met tijdelijke goedkope leningen
om het startkapitaal van werknemerscoöperaties te
financieren.
Werknemerscoöperatieven zijn bedrijven waarbij
werknemers democratisch stemmen over de
besluitvorming binnen een bedrijf. Dit kan ofwel
direct ofwel via een verkozen bestuur. In Nederland
zijn er niet heel veel van, al zijn er wat leuke
voorbeelden zoals het bedrijf Schoongewoon. Uit
internationaal onderzoek blijkt dat deze

bedrijfsvorm veel voordelen kan hebben, maar ze
zijn nog niet heel bekend en opstarten kan lastig
zijn. Net als bij experimenten met het basisinkomen
kan het daarom maatschappelijke baat hebben ook
te experimenteren met werknemerscoöperaties
door ze een klein zetje in het begin te geven. Tevens
is dit plan in lijn met EU-jurisprudentie.
PM47
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Constaterende
dat

De ideale ratio in de klas
Leerling-leerkracht ratio
Werkgroep Onderwijs en Wetenschap
Silke van Helden
De daling van het aantal grote groepen in het primair
onderwijs is gestagneerd;
De huidige leerling-leerkracht ratio* aan het stijgen
is;
De werkdruk van leraren (te) hoog is.

Overwegende dat

Leerlingen met de huidige leerling-leerkracht ratio
niet de individuele aandacht krijgen die zij nodig
hebben;
Individuele aandacht van een leerkracht zorgt voor
betere prestaties en een beter emotioneel welzijn
van de leerlingen;
Een lagere leerling-leerkracht ratio het onderwijs
een meer aantrekkelijke werkplek maakt en op den
duur mogelijk meer nieuwe leerkrachten aantrekt.

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten pleiten voor een onderzoek
naar de ideale leerling-leerkracht ratio, uitgevoerd
door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap.
*Met de leerling-leerkracht ratio wordt het aantal
leerlingen per leerkracht bedoeld.

Toelichting
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positieve bijdrage op de kwaliteit van onderwijs
zorgt;
Een lagere leerling-leerkracht ratio het onderwijs
een meer aantrekkelijke werkplek maakt en op den
duur mogelijk meer nieuwe leerkrachten aantrekt.

Bronnen:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstu
kken/2021/09/29/brief-aan-de-tweede-kamer-inza
ke-groepsgrootte-en-leerling-leraar-ratio-2020
https://www.aob.nl/nieuws/aantal-mbo-studenten-o
nderwijsassistent-groeit-sterk/
PM48
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Constaterende
dat

Overwegende dat

Samen sterk in de klas
Leerling-leerkracht ratio
Werkgroep Onderwijs & Wetenschap
Silke van Helden
De daling van het aantal grote groepen in het primair
onderwijs is gestagneerd;
De huidige leerling-leerkracht* ratio aan het stijgen
is;
De werkdruk van leerkrachten (te) hoog is;
Het aantal studenten aan de opleiding tot
onderwijsassistent sterk groeit.
Leerlingen met de huidige leerling-leerkracht ratio
niet de individuele aandacht krijgen die zij nodig
hebben;
Extra handen van ondersteunend personeel in de
klas zorgen voor meer individuele aandacht van de
leerkracht;
Individuele aandacht zorgt voor betere prestaties en
een beter emotioneel welzijn;
Uit ervaring blijkt dat de toename in aangesteld
ondersteunend personeel naast de leerkracht zorgt
voor meer individuele aandacht voor leerlingen;
Uit ervaring blijkt dat de toename in aangesteld
ondersteunend personeel naast de leerkracht een

Spreekt uit dat

Toelichting

De Jonge Democraten vinden dat er structureel geld
vrijgemaakt moet worden om onderwijs
ondersteunend personeel in te zetten om de
individuele aandacht per leerling in het primair- en
secundair onderwijs te verhogen.
*Met de leerling-leerkracht ratio wordt het aantal
leerlingen per leerkracht bedoeld.
Bronnen:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstu
kken/2021/09/29/brief-aan-de-tweede-kamer-inza
ke-groepsgrootte-en-leerling-leraar-ratio-2020
https://www.aob.nl/nieuws/aantal-mbo-studenten-o
nderwijsassistent-groeit-sterk/

PM49
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Constaterende
dat

Iedere middelbare school verdient een GSA
GSA's op middelbare scholen
Werkgroep Diversiteit en Participatie
Elise Stroop en Chiraze Louhichi
• Veel LHBTI-leerlingen aangeven zich onveilig of
onprettig te voelen op school;
• De aanwezigheid van een GSA op een middelbare
school een positieve bijdrage levert aan het creëren
van een veilige en prettige omgeving voor
LHBTI-leerlingen en het vergroten van
bewustwording onder leerlingen;
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Overwegende dat

Spreekt uit dat

Toelichting

• Van de ruim 1400 middelbare scholen in
Nederland ongeveer 900 middelbare scholen in
Nederland een Gender and Sexuality Alliance (GSA)
hebben;
• Sommige schoolbesturen niet bereid en/of
enthousiast lijken te zijn om ondersteuning te bieden
aan (de oprichting van) GSA’s;
• LHBTI-leerlingen het recht hebben op een veilige
en prettige omgeving op hun middelbare school;
• De wet Veiligheid op school een wettelijke basis
heeft gecreëerd voor de opdracht aan
schoolbesturen om zorg te dragen voor een veilige
omgeving op scholen;
• Schoolbesturen deze opdracht met name invullen
door aandacht te geven aan pesten en niet of
nauwelijks aan preventieve maatregelen om de
acceptatie en emancipatie van LHBTI-leerlingen te
verbeteren;
• Met het begrip ‘veiligheid’ in de wet Veiligheid op
scholen mede wordt begrepen de acceptatie en
emancipatie van LHBTI-leerlingen;
• Een convenant met de onderwijssector wordt
gesloten over de aanwezigheid van GSA’s op
middelbare scholen.
Een Gender and Sexuality Alliance (GSA) is een
groep middelbare scholieren die zich op middelbare
scholen inzetten voor de LHBTIleerlingen. De GSA
kan activiteiten en bijeenkomsten organiseren, maar
bijvoorbeeld ook voorlichting geven of scholieren
helpen en begeleiden naar hun ‘coming-out’ toe.
ondersteunt. Aangezien GSA’s een belangrijke rol
kunnen vervullen bij verbetering van de positie van
LHBTI-leerlingen, zouden alle middelbare scholen in
Nederland een GSA moeten hebben. Onzes inziens

past dat ook bij de verantwoordelijkheid die
middelbare scholen om te zorgen voor een veilig
leefklimaat voor alle leerlingen. Informatie over
GSA’s: https://www.gsanetwerk.nl/coc-nederland/
Wet veiligheid op school:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb2015-23
8.html
PM50
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Constaterende dat

Overwegende dat

Spreekt uit dat

Waiting for Transgenderzorg to Change
lange wachttijden transgenderzorg
Werkgroep Diversiteit & Participatie
Dianne Jacobs
- de wachttijden in de transgenderzorg momenteel
langer zijn dan volgens de norm is toegestaan, en
alleen maar blijven toenemen;
- Zorgaanbieders en zorgverleners niet meer in
staat zijn om de wachttijden effectief in te perken;
- De overheid op dit moment te weinig actie
onderneemt om inzicht te verkrijgen in de wijzen
waarop de transgenderzorg efficiënter kan worden
ingericht en de daardoor ontstane
wachttijden kunnen worden ingeperkt;
- Transgenderoperaties in Nederland momenteel
slechts op enkele locaties worden aangeboden;
- De lange wachttijden in de transgenderzorg grote
psychische gevolgen kunnen veroorzaken voor
mensen die transgenderzorg behoeven;
- Deze psychische gevolgen vaak worden
onderschat en grote risico’s met zich kunnen
brengen;
- De overheid onderzoek moet doen naar de wijzen
waarop de transgenderzorg effectiever en
efficiënter kan worden ingericht en beter kan
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Toelichting

PM51
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Constaterende dat

Overwegende dat

worden verdeeld over de verschillende regio’s in
Nederland;
- Uiterlijk in 2025 de resultaten van dit onderzoek
moeten zijn geïmplementeerd en daarmee ook de
wachttijden in de transgenderzorg zijn ingeperkt.
- de totale wachttijd in het somatische
genderzorgtraject zou volgens de norm 18 weken
moeten zijn, maar in 2021 is dit opgelopen tot
gemiddeld 187 weken. bron:
https://transvisie.nl/wp-content/uploads/2021/12/s
amenvatting-rapport-wachttijden-genderzorg.pdf
https://transvisie.nl/persbericht-overheid-moet-reg
ie-nemen-op-transgenderzorg-nu-de-wachtlijsten-e
xploderen/
https://transvisie.nl/persbericht-extreme-wachttijd
en-transgenderzorg/
Voer een tijger geen whiskas
Verbod op roofdieren in dierentuinen
[JD Utrecht] Tom van den Top, Maartje Konjer
Tom van den Top
Roofdieren instinctief jagen en dit niet mogelijk is in
dierentuinen.
Grote roofdieren extreme stress ervaren in
dierentuinen door het niet kunnen voldoen aan
instincten.
De Jonge Democraten het lijden van dieren zoveel
mogelijk willen beperken.

Spreekt uit dat
Toelichting

Het toestaan van de aanschaf van grote roofdieren
bij deze dieren bijdraagt aan een situatie waar deze
dieren overmatig stress en depressie ervaren.
Grote roofdieren enkel aangeschaft mogen worden
als bewezen is dat hun huidige leefsituatie
levensbedreigend is.
Onder grote roofdieren worden grote katachtigen
in Afrika en Azië gezien (leeuwen, tijgers, cheeta’s,
luipaarden), maar ook wolven, wilde honden, beren,
ijsberen en andere roofdieren die grote gebieden
nodig hebben om aan hun verlangens als rovers te
kunnen voldoen.
Bron:
https://www.mdpi.com/2076-2615/9/6/318/htm

PM52
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Constaterende dat

Gaat Nederland mee in de Zuid-Chinese Zee?
Zuid-Chinese Zee dispuut
Werkgroep Buitenlandse Zaken
Xiangxia van den Ham
• De grondstoffen, natuurlijke hulpbronnen en
strategische ligging van handelsroutes in de
Zuid-Chinese Zee bijdragen aan economische groei
van landen rondom de Zuid-Chinese Zee.
• Zes landen rondom de Zuid-Chinese Zee
soevereine rechten en jurisdictie eisen op eilanden
en wateren in de Zuid-Chinese Zee;
• Het 1982 UNCLOS-verdrag vaststelt dat landen
rechten hebben over de Zuid-Chinese Zee binnen
de exclusieve economische zone van 200 zeemijl;
• Het Permanente Hof van Arbitrage in 2016
oordeelt dat China op basis van het
UNCLOS-verdrag soevereine rechten schendt.
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Overwegende dat

Spreekt uit dat

Toelichting

PM53
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Constaterende dat

• Onenigheid over jurisdictie en conflicten in de
Zuid-Chinese Zee de Europese en Nederlandse
welvaart en veiligheid via bedreigde handel en
regionale instabiliteit beïnvloeden;
• De Jonge Democraten waarde hechten aan het
internationaal recht.
De Nederlandse overheid actief moet inzetten op
het vormen van veiligheidsallianties met landen
rondom de Zuid-Chinese Zee die zich wel aan het
UNCLOS-verdrag houden.
- Graduate Institute Geneva. 2017. “South China
Sea: War on the Horizon?”
https://globalchallenges.ch/figure/the-disputed-isla
nds/.
- Trouw. 2016. “Arbitragehof oordeelt, maar China
luistert toch niet.”
https://www.trouw.nl/nieuws/arbitragehof-oordeelt
-maar-china-luistert-toch-niet~bf65edfd/
Verrijking van de schooldag: kans om te worden
wat je wilt!
De rijke schooldag
Werkgroep Onderwijs & Wetenschap
Julia Kroon
● De coalitie een significant structureel
bedrag vrijmaakt voor scholen om naar
eigen behoefte invulling te geven aan de
rijke schooldag, met als doel het verkleinen
van kansenongelijkheid.
●

Overwegende dat

●

De coalitie de relatie tussen opvang en
onderwijs wil versterken
Er kennis en ervaring met het ontwikkelen
en uitvoeren van een rijke schooldag

aanwezig is bij specifieke scholen en deze
als good practice kunnen dienen voor de
algehele onderwijspraktijk.

Spreekt uit dat

Toelichting

●

Scholen begeleid dienen te worden in het
bepalen van de behoefte en het
ontwikkelen en uitvoeren van een rijke
schooldag op maat.

●

We van mening zijn dat een sterke relatie
tussen opvang en onderwijs van belang is bij
het ontwikkelen van een rijke schooldag,
door de beschikbare tijd, expertise en
middelen.

●

We de betrokkenheid van sport, kunst,
natuur en cultuur in samenwerking met
plaatselijke verenigingen willen stimuleren
om voor ieder kind brede ontwikkeling
mogelijk te maken.

Er op basis van onderzoek naar zogenoemde
pilot-scholen die de rijke schooldag al succesvol
aanbieden een normenkader moet worden
vastgesteld voor de ontwikkeling en uitvoering van
een rijke schooldag.
Een voorloper: De School, Zandvoort. Een
basisschool met 2.400 flexibele onderwijsuren per
schooljaar beschikbaar, waardoor er naast de
kerndoelen een breed curriculum aangeboden
wordt aan sport, kunst, cultuur en natuur. De relatie
tussen opvang en onderwijs is essentieel, gezien de
gelden gecombineerd worden uitgegeven aan
maatwerk. Door de verruimde en flexibele
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openingstijden is het mogelijk om méér en dus
ongelijk onderwijs te volgen. Ondanks verschillen in
achtergrond, ontwikkeling of karakter kan iedereen
volgens een persoonlijke leerroute het optimale uit
zichzelf halen. Aan de hand van een rijke en flexibele
schooldag: gelijke kansen door ongelijk onderwijs.
https://youtu.be/Uv8xi8imsqs

PM54
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Constaterende dat

Overwegende dat

Spreekt uit dat

Meer aandacht voor diversiteit en inclusie in het
onderwijs
Diversiteit en inclusie in het onderwijs
Werkgroep Diversiteit en Participatie
Elise Stroop en Chiraze Louhichi
• In 2012 aandacht voor diversiteit in de kerndoelen
voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs is
opgenomen;
• Onderzoek laat zien dat niet alle middelbare
scholen in Nederland in het reguliere curriculum
aandacht besteden aan diversiteit;
• Het onderwerp inclusie op dit moment
onvoldoende duidelijk in de kerndoelen is
opgenomen;
• Aandacht voor diversiteit én inclusie onderlinge
tolerantie kan vergroten en mogelijke (on)bewuste
vooroordelen kan wegnemen;
• Leerlingen veel last kunnen hebben van deze
(on)bewuste vooroordelen, doordat zij worden
geconfronteerd met uitsluiting en discriminatie;
• Alle leerlingen gebaat zijn bij aandacht voor
diversiteit en inclusie in het reguliere curriculum;
De kerndoelen voor middelbare scholen met
betrekking tot diversiteit en inclusie worden
aangescherpt, er ter zake een actief beleid wordt

Toelichting

PM55
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Constaterende dat

gevoerd en het gesprek met de onderwijssector
wordt aangegaan over de wijze waarop deze
aangescherpte kerndoelen in de praktijk kunnen
worden geëffectueerd.
De kerndoelen voor het Nederlands voortgezet
onderwijs geven aan welke kennis moet worden
onderwezen. In de kerndoelen is opgenomen dat
middelbare scholen de verplichting hebben om in de
onderbouw aandacht te besteden aan diversiteit.
Dit punt is echter weinig expliciet. Het is dan ook
belangrijk dat deze kerndoelen worden
aangescherpt. Om daarnaast te garanderen dat in
de praktijk voldoende aandacht wordt besteed aan
diversiteit én inclusie, moet ook worden bezien hoe
de kerndoelen worden geëffectueerd. Op dit
moment zien we namelijk dat veel scholen, ondanks
de verplichting in de kerndoelen, onvoldoende
aandacht besteden aan dit onderwerp. Kerndoelen
voortgezet onderwijs:
https://www.slo.nl/?ActLbl=karakteristieken&ActIt
mIdt=6310
Verklein de loonkloof met betere wetgeving
De loonkloof
Werkgroep Diversiteit en Participatie
Elise Stroop en Chiraze Louhichi
• Onderzoek aantoont dat mannen en vrouwen in
Nederland nog altijd niet hetzelfde loon voor
hetzelfde werk krijgen;
• In andere Europese landen, zoals bijvoorbeeld
IJsland en Finland, de loonkloof tussen mannen en
vrouwen kleiner is;
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Overwegende dat

Spreekt uit dat

Toelichting

• In deze landen meer effectieve wetgeving
geïmplementeerd is om de loonkloof tussen mannen
en vrouwen weg te nemen;
• Het recht op gelijke behandeling is vastgelegd in 1
van de Grondwet, artikel 14 EVRM en diverse
gelijkebehandelingswetten, waaronder de Wet
gelijke behandeling van mannen en vrouwen;
• De Nederlandse staat op basis van internationale
verdragen als het EVRM en IVBPR de verplichting
heeft om gelijke behandeling te bevorderen;
• Het wenselijk is dat de loonkloof tussen mannen
en vrouwen verder wordt verkleind en uiteindelijk
ook wordt weggenomen;
Onderzoek gedaan wordt naar de relevante
wetgeving van andere Europese landen en uiterlijk
in 2025 nieuwe wetgeving in werking kan treden in
Nederland, waarmee de loonkloof tussen mannen
en vrouwen verder kan worden verkleind en
uiteindelijk kan worden weggenomen.
Uit onderzoeken blijkt dat er in Nederland sprake is
van een loonkloof tussen mannen en vrouwen.
Aangezien het uitgangspunt zou moeten zijn dat
iedereen voor hetzelfde werk hetzelfde loon
verdienen, moet Nederland deze loonkloof verder
verkleinen, en uiteindelijk wegnemen. Deze
verplichting vloeit voort uit de Grondwet,
verschillende internationale
mensenrechtenverdragen en diverse
gelijkebehandelingswetten. Nederland zou kunnen
leren van landen die effectieve wetgeving hebben
om de loonkloof te verkleinen en weg te nemen.
Daarom pleiten wij voor een onderzoek naar de
relevante wetgeving van andere landen (zoals
IJsland en Finland) en voor aangescherpte

wetgeving, zodat ook in Nederland de loonkloof
uiteindelijk verdwijnt.
PM56
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Constaterende dat

Overwegende dat

Spreekt uit dat

‘Excuses, er zijn nog 37 duizend wachtenden voor
u.’
Transparantie over de reële wachttijden in de GGZ
[JD Amsterdam] Vincent Sluis, Nadia Zreik
Sarah Rahali
● Verzekeraars en zorgaanbieders afspraken
hebben gemaakt over de maximaal
aanvaardbare wachttijd (De Treeknorm; in
totaal 14 weken).
● Mensen met (ernstige) psychische
problematiek nog lang niet overal op tijd,
volgens de Treeknorm, terecht kunnen voor
psychische hulp.
● Er grote verschillen zijn tussen de vermelde
wachttijd op de verwijsbrief en de
werkelijke wachttijd.
● Patiënten momenteel vaak zelf het initiatief
moeten nemen om de daadwerkelijke
wachttijd te achterhalen.
● Onduidelijkheid over de wachttijden tot
verwarring en verdere verslechtering van
psychische klachten leidt.
● Het de taak is van de zorgverlener om de
patiënt zo min mogelijk te belasten tijdens
dit proces.
● Het nodig is om transparant te
communiceren over de wachttijden.
Op de verwijsbrief de reële wachttijd vermeld moet
worden.
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Toelichting

PM57
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Constaterende dat

Overwegende dat

Vaak wordt al gelijk door huisartsen aangegeven dat
de wachttijd afwijkt van de tijd die wordt vermeld
wordt op de verwijsbrief en op de website van de
zorginstelling. Echter hebben de huisartsen vaak
geen overzicht van hoe lang de wachttijd
daadwerkelijk zal zijn, waardoor de patiënt in
onzekerheid de behandeling moet afwachten. Ook
biedt de Treeknorm geen zekerheid meer, door de
overbelasting van de GGZ en de hieruit volgende
zorgcrisis.
Niet alleen voor de economie
Economische samenwerking tussen Nederland en
de Verenigde Arabische Emiraten
[Werkgroep Buitenlandse Zaken]
Mike Leurink
- Tijdens de Expo 2020 Dubai Nederland haar
economische banden met de Verenigde Arabische
Emiraten heeft versterkt;
- Nederland samen met de Verenigde Arabische
Emiraten een commissie heeft opgericht om de
economische banden te versterken;
- In de Verenigde Arabische Emiraten
mensenrechten worden geschonden en de
arbeidsomstandigheden slecht zijn;
- De Jonge Democraten het naleven van
mensenrechten een vereiste vindt;
- Handelsovereenkomsten niet alleen economische
doelen moeten dienen;
- Nederland via de commissie invloed heeft op de
overheid van de Verenigde Arabische Emiratens en
bedrijven in de emiraten;

Spreekt uit dat
Toelichting

- De Nederlandse overheid en Nederlandse
bedrijven hierdoor eisen kunnen stellen aan de
arbeidsomstandigheden;
De Nederlandse overheid via de nieuwe commissie
uitsluitend met bedrijven moet onderhandelen die
arbeidsrechten naleven.
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie
-van-buitenlandse-zaken/nieuws/2021/11/02/nede
rland-en-vae-verstevigen-economische-samenwerk
ing
Nederland heeft samen met de Verenigde Arabische
Emiraten een commissie opgericht om de
economische banden te versterken. Aangezien in de
Verenigde Arabische Emiraten arbeidsrechten nog
vaak geschonden worden is deze commissie een
goede manier voor Nederland om daar invloed op
uit te oefenen.

PM58
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Constaterende dat

Overwegende dat

God maakte de Wereld, de Nederlanders maakte
Nederland
Waterveiligheid
Werkgroep Ruimte & Mobiliteit
Derk Beemer
●
De aarde opwarmt t.g.v. het broeikaseffect.
●
Nederland van de mensen zijn.
●
Water aanzienlijk koud is.
●
Zilt slecht is voor de bodem.
●
De meeste Nederlanders zeker weten dat
ze niet op water kunnen wonen.
●
Nederlanders in de randstad willen niet
graag verplicht verhuizen naar Drenthe en
omstreken
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Spreekt uit dat
Toelichting

PM59
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Constaterende dat
Overwegende dat
Spreekt uit dat
Toelichting

●
Nederland een waterland is en niet een
waterig land;
●
Dit komt doordat Nederland al eeuwen
heer en meester is over het water;
●
Iedereen de vrijheid heeft om zijn leven te
starten in Nederland waar die persoon het zelf wil.

AMPP01
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Betreft
Schrap

Nederland in de toekomst niet mag worden
teruggegeven aan de zee
Nederland is een volgebouwd land wat op of onder
zeeniveau ligt. Wij willen niet dat de geschiedenis
verdwijnt in de zee en dat Nederland over 1000 jaar
als een mythe zal worden gezien en besproken als
Atlantis.
Aangezien normale mensen niet op water kunnen
lopen en zwemmen veel energie kost is het
noodzakelijk dat wij onze voeten op een droge
bodem kunnen houden in de lager gelegen
gebieden.

Vervang door

Leuk voor de meme, schadelijk voor het systeem
en planeet
Crypto
Werkgroep Economie
Mathijs Kramer
Crypto geen enkele inherente waarde heeft;
Crypto dus geheel speculatief is.
Crypto een piramidespel is;
Crypto zo veel als mogelijk beperkt moet worden
Het bezit en de handel in crypto en haar derivaten
zoveel mogelijk verboden moet worden.

Toelichting

Leve de koning!
Koningshuis
[JD Fryslân] Anne Bloembergen, Steffan Venema
Sjirk Bruinsma
2.2 Staatsvorm en koningshuis
De Jonge Democraten zijn van mening dat het
huidige stelsel, een constitutionele monarchie met
een parlementair stelsel, moet worden hervormd
tot een parlementaire republiek. Het koningshuis is
verouderd en past niet binnen een democratische
rechtsstaat. Daarom pleit de Jonge Democraten
voor afschaffing van het koningshuis.
De Jonge Democraten zijn van mening dat het
huidige stelsel, een constitutionele
monarchie met een parlementair stelsel, in orde is.
Het stelsel hoeft niet gewijzigd te
worden. Wel is het onwenselijk dat de Koning diens
positie gebruikt om politieke invloed uit te oefenen.
Hoera! Hoera! Hoera!

Organisatorische moties
ORG01
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Constaterende dat

No Beef: zonder vlees voel je je kiplekker
Consumptie van vlees tijdens JD-bijeenkomsten
Nathan Harinck, Lennart Doppert, Derk Beemer,
Jelrik Westra, Stefan Knoops, Michiel van Alst,
Sancar Cakirtas, Josephine Baan
Nathan Harinck
-Vleesconsumptie voor veel CO2-uitstoot zorgt
-Veehouderij de grootste (indirecte) oorzaak is voor
ontbossing wereldwijd

76

Wintercongres der Jonge Democraten
ALV91 - Digitaal

Overwegende dat

Spreekt uit dat
Toelichting

-Veehouderij een belangrijke veroorzaker is van
milieuproblematiek zoals stikstof
-Vleesconsumptie voor veel onnodig dierenleed
zorgt
-De JD progressief op het gebied van klimaataanpak
wilt zijn
-Een halvering van de veestapel de enige
realistische
langetermijnaanpak
voor
de
stikstofproblematiek is
-Dat vlees slechts voor een aantal seconden
smaakgenot zorgt
-Vleesvervangers makkelijk, goedkoop en qua
smaak hoog ontwikkeld zijn
-Veel restaurants volledig vegetarisch zijn of
vegetarische opties aanbieden
Geld van de Jonge Democraten niet wordt gebruikt
voor het kopen en aanbieden van vlees op interne
verenigingsactiviteiten
"Laat iedereen vrij, maar niemand vallen". De keuze
voor vlees eten is een persoonlijke keuze. Echter
hebben wij als politieke vereniging ook een morele
verantwoording naar de maatschappij (milieu) en de
wereld (uitstoot) als wij onze eigen normen en
waarden serieus willen nemen. Als vlees
geconsumeerd wordt kan dat uiten eigen zak
betaald worden, echter niet van verenigingsgeld.

ORG02

Triodos Bank

Onderwerp

Mandaat voor overstap Triodos Bank

Indiener(s)

Landelijk Bestuur [Joris Hetterscheid, Hester van
Wessel, Bart Kessels, Lars Gerrits, Eswara de Mol,
Gijs Toussaint, Tom Urbaschek, Silke Kok]

Woordvoerder

Bart Kessels

Constaterende
dat:

●
●

●
●
●

Overwegende dat:

●

●
●

Er gesprekken worden gevoerd tussen D66
en de Triodos Bank over een mogelijke
overstap;
D66 aan het Landelijk Bestuur gevraagd
heeft
of
de
Jonge
Democraten
meegenomen willen worden in deze
gesprekken;
De overstap nu nog niet definitief is, en
zodoende nog niet voorgelegd kan worden
aan het congres;
Het wenselijk is als het Landelijk Bestuur
een definitieve overstap kan maken in het
komende half jaar;
Een mandaat, onder voorwaarden, het
Landelijk Bestuur de mogelijkheid geeft om
in te stemmen met een definitieve overstap.
Een eventuele overstap van dusdanige
invloed op de financiën kan zijn, dat het
belangrijk is om de mening van de leden
hierin mee te nemen;
Op het Zomercongres in 2019 (ALV83) een
vergelijkbare overstap ter sprake is
gekomen;
Triodos Bank hoog scoort op thema’s als
duurzaamheid en mensenrechten, welke bij
de JD hoog in het vaandel staan1;
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●
●
●

Spreekt uit dat:

Toelichting:

Het tot dusverre mogelijk lijkt dat de
rekeningstructuur van de JD behouden kan
blijven;
Het
vanwege
de
administratieve
samenwerking gemakkelijk is als de JD en
D66 dezelfde bank gebruiken;
Triodos Bank, net als de Rabobank, een
stabiele bank is met een laag risico op
faillissement.

Het Landelijk Bestuur een mandaat krijgt om in
2022 onder de volgende voorwaarden akkoord te
gaan met een overstap naar de Triodos Bank:
● De rekeningstructuur waarin elke afdeling
een aparte rekening heeft gewaarborgd
blijft.
● De stijging in de rekeningkosten maximaal
€2.500 bedraagt2.
1

Triodos Bank scoort volgens de Eerlijke Geldwijzer
zowel in haar beleid (plaats 2 achter De Volksbank)
als in de praktijk hoog op thema’s als duurzaamheid,
mensenrechten en anti-corruptie.

4

Vooralsnog zouden enkel de rekeningen van de JD
zelf overgaan naar de Triodos Bank. De rekening van
de Erwin Nypelsstichting, welke de algemene
reserve beheert, zou voorlopig bij de Rabobank
blijven. Op termijn zouden zij ook overstappen naar
de Triodos Bank.
ORG03
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Constaterende dat

Overwegende dat

2

Rekeningkosten bestaan in deze uit twee delen: de
rente en de kosten voor het gebruiken van
rekeningen/doen van betalingen. De rente zal
waarschijnlijk met zo’n 0,2% dalen (ter illustratie: op
een bedrag van €100.000 zou dit €200 schelen).
Momenteel lijkt het erop dat de kosten voor het
aanhouden van de rekening nagenoeg gelijk zullen
blijven. In de begroting van 2022 bedragen deze in
totaal €2.500.

Spreekt uit dat

"Ik doe graag delegeren" Nr. 1
Verdeling bestuur contact
Tom van den Top, Maartje Konjer, Wouter Kobes,
Elianne Westra, Kate Cammeraat, Evert Manders,
Sebastian Bok
Maartje Konjer of Tom/Wouter
het voor de Jonge Democraten van belang is dat de
veiligheid van de persoonsgegevens van haar leden
gewaarborgd wordt, waarbij dit momenteel
resulteert in een te strikte bevoegdheid tot
verwerking.
•
Alleen de Algemeen secretaris resp. vice
bevoegd zijn tot het contact met de leden;
•
De persoonsgegevens onder strikte
omstandigheden gedeeld mogen worden met de
andere bestuursleden;
•
Dit voor de praktische werkbaarheid
onwenselijk is;
•
De regel niet in verhouding staat tot het te
dienen
doel,
‘de
bescherming
van
persoonsgegevens;
het voltallige bestuur bevoegd is tot het opnemen
van persoonlijk contact met leden in het kader van
ledenbinding onder alle omstandigheden.
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Toelichting

Het staat doorgaans bij fysieke evenementen
iedereen vrij om met elkaar te praten,
communiceren en uit te nodigen voor evenementen.
Online is deze vrijheid er niet, terwijl dit juist in een
tijdperk van een pandemie waarin alles digitaal gaat,
van groot belang is.

Toelichting

Het staat doorgaans bij fysieke evenementen
iedereen vrij om met elkaar te praten,
communiceren en uit te nodigen voor evenementen.
Online is deze vrijheid er niet, terwijl dit juist in een
tijdperk van een pandemie waarin alles digitaal gaat,
van groot belang is.

ORG04
Onderwerp
Indiener(s)

"Ik doe graag delegeren" Nr. 2
Contact opnemen leden
Tom van den Top, Maartje Konjer, Wouter Kobes,
Elianne Westra, Kate Cammeraat, Evert Manders,
Sebastian Bok
Maartje Konjer of Tom/Wouter
het voor de Jonge Democraten van belang is dat de
veiligheid van de persoonsgegevens van haar leden
gewaarborgd wordt, waarbij dit momenteel
resulteert in een te strikte bevoegdheid tot
verwerking.
•
Alleen de Algemeen secretaris resp. vice
bevoegd zijn tot het contact met de leden;
•
De persoonsgegevens onder strikte
omstandigheden gedeeld mogen worden met de
andere bestuursleden;
•
Dit voor de praktische werkbaarheid
onwenselijk is;
•
De regel niet in verhouding staat tot het te
dienen
doel,
‘de
bescherming
van
persoonsgegevens;

ORG05
Onderwerp
Indiener(s)

"Ik doe graag delegeren" Nr. 3
Contact opnemen leden
Tom van den Top, Maartje Konjer, Wouter Kobes,
Elianne Westra, Kate Cammeraat, Evert Manders,
Sebastian Bok
Maartje Konjer of Tom/Wouter
het voor de Jonge Democraten van belang is dat de
veiligheid van de persoonsgegevens van haar leden
gewaarborgd wordt, waarbij dit momenteel
resulteert in een te strikte bevoegdheid tot
verwerking.
•
Alleen de Algemeen secretaris resp. vice
bevoegd zijn tot het contact met de leden;
•
De persoonsgegevens onder strikte
omstandigheden gedeeld mogen worden met de
andere bestuursleden;
•
Dit voor de praktische werkbaarheid
onwenselijk is;
•
De regel niet in verhouding staat tot het te
dienen
doel,
‘de
bescherming
van
persoonsgegevens.

de bevoegdheid tot persoonlijk contact met de
leden buiten de activiteiten wordt uitgebreid naar
de
functionarissen
‘voorzitter’
en
resp.
‘werkgroepen/intern en/of promotie & campagne’.

Spreekt uit dat

Woordvoerder
Constaterende dat

Overwegende dat

Spreekt uit dat

Woordvoerder
Constaterende dat

Overwegende dat

de bevoegdheid tot persoonlijk contact met de
leden buiten activiteiten op aanvraag kan worden
uitgebreid naar nader aan te wijzen functionarissen.
Deze aanvraag zal geschieden bij het LB en aldus
voor beperkte periode worden toegekend.
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Toelichting

ORG06
Onderwerp
Indiener(s)
Woordvoerder
Constaterende dat

Overwegende dat

Spreekt uit dat

Het staat doorgaans bij fysieke evenementen
iedereen vrij om met elkaar te praten,
communiceren en uit te nodigen voor evenementen.
Online is deze vrijheid er niet, terwijl dit juist in een
tijdperk van een pandemie waarin alles digitaal gaat,
van groot belang is.
JDatalek
Anonimiseren politieke meningen
Werkgroep Digitalisering en Automatisering
Thijmen van Hoorn
- De Jonge Democraten en haar afdelingen de
congresboeken, ALV-notulen, AAV-agenda's en
AAV-notulen op haar website zet en daarmee
openbaar toegankelijk maakt.
- Namen van indieners van congresvoorstellen
zichtbaar zijn in het congresboek en de
AAV-agenda's.
- Namen van leden zichtbaar zijn in de notulen bij
hun politieke meningsuitingen.
- Meerdere leden van de Jonge Democraten
negatief zijn benaderd door politieke tegenstanders
naar aanleiding van - vaak contextloze - screenshots
van JD-documenten.
- Niet ieder lid zijn politieke opvattingen graag op
het internet zet.
- Het waarborgen van de privacy van leden een
grote prioriteit moet zijn voor een vereniging.
- Iedere vorm van een chilling effect op de vrije
meningsuiting en oordeelsvorming binnen de Jonge
Democraten voorkomen dient te worden.
Het Landelijk Bestuur en de afdelingsbesturen de
congresboeken, AAV-agenda's en notulen niet

Toelichting

langer openbaar dienen te publiceren wanneer er
persoonsnamen bij politieke meningsuitingen staan.
In de stukken die via de website worden verspreid
kan
bij
congresvoorstellen
het
kopje
"woordvoerder" worden weggelaten. Daarnaast kan
bij het kopje "indieners" enkel de afdelings- of
werkgroepsnaam gepubliceerd worden, of kan
worden vermeld dat het door een X aantal mensen is
ingediend.
Dit
voorkomt openbaring van
persoonsnamen op het internet, waardoor leden
bijvoorbeeld zelf de keuze houden om met
(potentiële) werkgevers te delen wat hun politieke
opvattingen zijn. Indieners erkennen dat het voor
congresvoorzitters, afdelingsbesturen of indieners
handig kan zijn om in een congresboek te zien wie de
woordvoerder is bij een bepaald congresvoorstel en
wanneer jouw voorstel aan de beurt is. Ook is het
voor leden handig om de juistheid van notulen te
kunnen controleren en daarvoor op je eigen naam te
kunnen zoeken. Daarom laat dit organimo de
mogelijkheid open om niet-geanonimiseerde versies
van congresboeken, agenda's en notulen intern te
verspreiden, bijvoorbeeld in een e-mail naar de
leden die zich hebben aangemeld voor een congres
of AAV.

ORG07

Vergader met een inclusiever kader

Onderwerp
Indiener(s)

Uitbreiding verenigingskader
Bastiaan Smit, Thomas Albers, Annabel Broer,
Lennart Droppert, Silke van Helden, Wouter Kobes,
Vasko Lozanov, Maarten Tollenaar
Bastiaan Smit

Woordvoerder
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Constaterende dat

Overwegende dat

Volgens het Huishoudelijk Reglement door het
Landelijk Bestuur wordt vastgesteld welke leden
formeel tot het verenigingskader horen, naast de
bestuursleden van de afdelingen (p. 31);
Het Landelijk Bestuur enkele jaren geleden heeft
besloten om sommige vrijwilligers niet langer tot
het formele kader te rekenen om kosten te
besparen;
Alleen formele kaderleden automatisch toegang
hebben tot de Kaderweekenden en het
Kaderbedankmoment;
De landelijke teams, commissies, netwerken,
functionarissen, en sommige bestuursleden niet
(permanent) bij het formele kader horen;
De vereniging tegenwoordig aanzienlijk meer
financiële ruimte heeft.
Onze vrijwilligers het kloppende hart zijn van onze
vereniging;
Het onduidelijk is waarom sommige vrijwilligers
wel, en sommigen niet tot het kader behoren;
Investeren in het kader zich terugvertaalt naar een
goedgeoliede organisatie, grotere politieke invloed,
meer ontwikkelingsmogelijkheden, en betere
samenwerking;
Voor de vereniging belangrijke thema’s als
internationale
samenwerking,
kascontrole,
gegevensbescherming, en een inclusieve vereniging
vaak onderbelicht blijven doordat niet alle
geïnteresseerde vrijwilligers hierbij worden
betrokken;
De vrijwilligers die niet onder het formele kader
vallen op enige afstand staan van de rest van de
vereniging, wat de samenwerking belemmert en
niet hun volledige potentieel benut.

Spreekt uit dat

Toelichting

Verzoekt het Landelijk Bestuur om het formele
kaderlidmaatschap toe te kennen aan de
bestuursleden van de Afdelingen en de
Regiocommissies; de voorzitters van alle landelijke
teams, vaste commissies, en erkende netwerken; de
vier landelijke functionarissen; maximaal twee
portefeuillehouders en/of bestuursleden per
werkgroep; en de twee hoofdredactie-leden van de
DEMO.
Verzoekt het Landelijk Bestuur om alle kaderleden
uit te nodigen voor de Kaderweekenden en het
Kaderbedankmoment.
In het verzoek gaat het in ieder geval om het nauwer
betrekken van de volgende JD-organen: de
Regiocommissies;
het
Debatteam,
het
Campagneteam, het Creatief Team, het ICT-Team,
het Juridisch Team, Team Noord-Amerika, Team
Azië,
Team
MENA;
de
Kascommissie,
Oriëntatiecommissie, en Commissie van Beroep;
netwerken De Babbelaer, JD in Kleur, LHBTI+,
Vrouwen, en Neurodiversiteit; de International
Officer, Vertrouwenspersonen, en Functionaris
Gegevensbescherming; de Hoofdredactie van de
DEMO; en de werkgroepen die een extra
bestuurslid hebben.
Het Landelijk Bestuur behoudt de volledige vrijheid
om naar eigen inzicht de financiële uitgaven voor
kaderleden te bepalen. Kaderlidmaatschap geeft
geen automatisch recht op vergoedingen e.d.

ORG08
Onderwerp

Diversifieer voor een goede kadersfeer
Diversifiëring programma Kaderweekenden
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Indiener(s)
Woordvoerder
Constaterende dat

Overwegende dat

Spreekt uit dat

Bastiaan Smit, Thomas Albers, Annabel Broer,
Lennart Droppert, Silke van Helden, Wouter Kobes,
Vasko Lozanov, Maarten Tollenaar
Bastiaan Smit
Alleen formele kaderleden automatisch toegang
hebben tot het Kaderweekend en andere
kader-gerelateerde activiteiten;
Bij kaderweekenden momenteel de nadruk ligt op
FEO’s, PKO, en trainingen, welke niet voor alle
kaderleden even relevant zijn;
Belangrijke
verenigingsbrede,
orgaan-overstijgende, of organisatorische thema’s
soms onderbelicht blijven doordat deze in de
afgelopen jaren minder ruimte kregen op het
kaderweekend.
De organen die niet worden uitgenodigd voor het
kaderweekend op enige afstand staan van de rest
van de vereniging, wat de samenwerking belemmert
en niet hun volledige potentieel benut;
De kaderweekenden juist een broedplaats kunnen
zijn voor proefballonnetjes van het Landelijk
Bestuur, input-sessies van ad-hoc commissies, en
open activiteiten van onze teams en netwerken;
Een deel van het kaderweekend ook grote
meerwaarde kan hebben voor vrijwilligers die niet
tot het formele kader horen, bijvoorbeeld vanwege
hun expertise of het orgaan waar zij lid van zijn;
Het Landelijk Bestuur reeds toestaat dat sommige
vrijwilligers aansluiten bij specifieke onderdelen van
het kaderweekend.
Verzoek het Landelijk Bestuur om het
Kaderweekend-programma te diversifiëren met
activiteiten die discussie en samenwerking tussen

JD-organen bevorderen en beter aansluiten op de
behoeften van de meer organisatorische organen.

Toelichting

Verzoekt het Landelijk Bestuur om laagdrempeliger
vrijwilligers uit te nodigen voor specifieke, relevante
onderdelen van het Kaderweekend-programma.
Binnen onze vereniging gebruiken we vaak de
termen ‘vrijwilligers’ en ‘kaderleden’ door elkaar,
maar in werkelijkheid is slechts een deel van de
vrijwilligers ook daadwerkelijk kaderlid.
FEO = Functie-equivalenten overleg, bijvoorbeeld
tussen alle afdelingssecretarissen en de landelijk
secretaris.
PKO = Politiek kaderoverleg tussen het Landelijk
Bestuur en de portefeuillehouders van de
werkgroepen.

Amendement op de Begroting
AMBEG01

Amendement Begroting 2022

Onderwerp:

Aanpassing op de begroting 2022

Indiener(s):

Landelijk Bestuur [Joris Hetterscheid, Hester van
Wessel, Bart Kessels, Lars Gerrits, Eswara de Mol, Gijs
Toussaint, Tom Urbaschek, Silke Kok]

Woordvoerder:

Bart Kessels

Betreft:

Aanpassing op de begroting 2022
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Oud-nieuw-vers
chil:

€ 16.000

€ 3.000

2022
Oud

2022
Nieuw

Verschil

Internat
ionaal

€ 13.000

Inkomst
en

€ 31.500

€0

€ 60.000

€ 60.000

€0

Commu
nicatie

€ 31.500

Contrib
uties

€ 70.400

€ 4.500

€ 263.000

€ 243.000

(€ 20.000)

Overige
inkomst
en

€ 52.100

€ 42.600

(€ 9.500)

Afdeling
en
en
commiss
ies

€ 65.900

Subsidie
s

Totale
uitgaven

€ 358.020

€ 327.650

(€ 30.370)

Totale
inkomst
en

€ 375.100

Rente

€0

€0

€0

Resultaa
t

€ 17.080

€ 17.950

€ 870

Inkomst
en

2022
Oud

2022
Nieuw

Verschil

Indirect
e kosten

€ 66.500

€ 66.500

€0

Ledenac
tiviteite
n

€ 106.000

€ 86.500

(€ 19.500)

Scholing
en
vorming

€ 35.000

€ 36.500

€ 1.500

Bestuur

€ 40.120

€ 20.250

(€ 19.870)

€ 345.600

(€ 29.500)

Concreet zullen de volgende veranderingen worden
doorgevoerd met het amendement:
● Subsidies: doordat het vacatiegeld uitbetaald
wordt door D66, loopt dit niet via de
begroting van de JD. D66 houdt deze
uitbetaling in op de Jetten-gelden waardoor
de subsidies met €20.000 dalen. Dit wordt
aan de uitgavenkant opgevangen door een
daling van €20.000 van het Vacatiegeld onder
de post Bestuur.
● Overige
inkomsten:
dalen
doordat
Wintercongres niet meer fysiek doorgaat en
daardoor de bijdrages voor dat congres
wegvallen (-€7.500). Doordat er fysieke
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●

●

●

●

●

evenementen niet doorgaan, daalt ook de
Muntverkoop met €2.000, dit wordt aan de
uitgavenkant opgevangen met een daling van
€2.000 in Inkoop Landelijke Bijeenkomsten
onder Ledenactiviteiten.
Ledenactiviteit: een daling van €20.000
doordat het Wintercongres niet fysiek
doorgaan,
datzelfde
geldt
voor
de
Nieuwjaarsborrel (€500). Tegelijk is er extra
budget voor het Verenigingsweekend
(€1.000), Jaarlijkse reünistenbijeenkomsten
(€1.000) en overige activiteiten (€1.000).
Scholing en vorming: extra ruimte voor
specifieke trainingen (€1.000) en er is €500
extra budget voor de opleiding van
verkiezingskandidaten
voor
de
Gemeenteraadsverkiezingen en Provinciale
Statenverkiezingen.
Bestuur: daalt doordat het vacatiegeld niet
meer terugkomt in de begroting. Tegelijkertijd
een kleine stijging van €130 door de hogere
kosten voor de bestuurstelefoons. Omdat nu
zowel de Voorzitter als het Bestuurslid Pers
gebruik maken van een bestuurstelefoon.
Internationaal: er komt €3.000 extra bij op
deze post door de ambitie om het IFLRY
congres te organiseren. Voor de organisatie
van dit congres zouden we graag een bijdrage
van €3.000 doen.
Afdelingen en commissies: er komt €1.500
extra vrij voor het organiseren van de
twinnings. We hebben gemerkt dat het animo
daar groot voor is binnen de afdelingen. Met

het oog op de toegankelijkheid en
duurzaamheid van de twinnings, voegen we
daarom extra budget toe aan de
projectsubsidiepot. Daarnaast is er nog
€3.000
extra beschikbaar in de
projectsubsidiepot. We hebben al mooie
projecten gezien die gefinancierd kunnen
worden vanuit deze pot. Om nog meer en
betere projecten te kunnen organiseren,
verhogen we het projectsubsidiepot dus nog
met €3.000.
Toelichting:

Het Landelijk Bestuur stelt een aanpassing op de
Landelijke Begroting van 2022 voor, deze is
aangenomen op het Septembercongres in 2021. Dit
doen we doordat het Wintercongres online zal
plaatsvinden en vanwege nieuwe informatie over
bepaalde zaken.
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