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OPENING
-

Opening Melvin Poos
Benoemen technisch voorzitter
Benoemen stem- en notulencommissie
Vaststellen agenda
Vaststellen notulen AAV april 2022
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MOTIES
LANDELIJKE MOTIE

Titel:

NAVO gonna give you up

Onderwerp:

Uitgaven aan Defensie

Woordvoerder:

Sam Pollé

Indieners:

Sam Pollé, Michiel van Alst, Manon van Bladel, Jakub Tatoušek, Eva
Scheffer, Marlies van Gerven, Melvin Poos

Betreft:

Artikel 14.3.3 van het politiek programma

Type:

Amendement

Voeg toe/schrap:

In dit kader moet Nederland in 2025 minimaal 1.5 procent van het
bruto nationaal product uitgeven aan defensie. Vervolgens moet het
budget stapsgewijs verhoogd worden tot twee procent, conform de
afspraken die in de NAVO hierover gemaakt zijn.

Vervang Door:

In dit kader moet Nederland in 2025 minimaal 2 procent van het bruto
nationaal product uitgeven aan defensie, conform de afspraken die in
de NAVO hierover gemaakt zijn.

Toelichting:

Met de Russische inval van Oekraïne is gebleken dat de rol van
defensie nog niet uitgespeeld is, ook in ons land waar we op grote
schaal wapens en middelen sturen naar Oekraïne. Daarom wordt het
hoog tijd om zo snel mogelijk de met de NAVO afgesproken minimum
uitgaven aan defensie te behalen.

Titel:

Wat zijn jullie nou eigenlijk?
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Onderwerp:

Flitsbezorgers

Woordvoerder:

Sam Pollé

Indieners:

Sam Pollé, Michiel van Alst, Manon van Bladel, Jakub Tatoušek, Eva
Scheffer, Marlies van Gerven, Melvin Poos

Constaterende dat:

·
·
·

Overwegende dat:

Spreekt uit dat:

Er geen duidelijke afspraken zijn onder welk branche flitsbezorgers
vallen.
Flitsbezorg hubs geen winkels zijn waar je fysiek goederen kan
kopen.
In verschillende steden een verschillende branche is toegewezen aan
Flitsbezorgende bedrijven.

·

Flitsbezorgers zich profileren op efficiente distributie.

·

Het lak aan regelgeving leidt tot verwarring en willekeur.

·

De ‘darkstores’ onbedoeld leiden tot veel overlast in binnensteden.

·

Vele steden in hun bestemmingsplan wel ruimte hebben voor
detailhandel maar niet voor de ‘darkstores’ van flitsbezorgers.

Flitsbezorgers onder de wet- en regelgeving van branche Vervoer, Post en Opslag
geplaatst worden

Toelichting:

Onder de branche Vervoer, Post en Opslag valt ook distributie en bezorging,
daar waar flitsbezorging zich op specialiseerd. Het is dus logisch om hen
hieronder te scharen.

Titel:

10 minuten? Heb je daar wel voor gestudeerd?

Onderwerp:

Flitsbezorgers
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Woordvoerder:

Sam Pollé

Indieners:

Sam Pollé, Michiel van Alst, Manon van Bladel, Jakub Tatoušek, Eva
Scheffer, Marlies van Gerven, Melvin Poos

Constaterende dat:

Overwegende dat:

·

Flitsbezorgers leiden tot overlast op de weg en het fietspad

·

Flitsbezorgers sneller zijn dan de gemiddelde fietser

·

Flitsbezorgers geen officiële training moeten volgen voor het rijden
van een e-bike

·

Flitsbezorgers in tegenstelling tot algemene e-bike gebruikers een
steevaste tijds- en prestatiedruk ondervinden.

·

In Nederland het verkeer zo veilig mogelijk zou moeten zijn

·

Flitsbezorgers overwegend ZZP’er en dus vaker een ontoereikende
verzekering hebben.

Spreekt uit dat:

Flitsbezorgers van te voren een door de overheid goedgekeurde cursus/training
flitsbezorgen moeten volgen.

Titel:

Voetbal zonder geweten

Onderwerp:

Wereldkampioenschap voetbal in Qatar

Woordvoerder:

Sam Pollé

Indieners:

Sam Pollé, Michiel van Alst, Manon van Bladel, Jakub Tatoušek, Eva
Scheffer, Marlies van Gerven, Melvin Poos
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Constaterende dat:

Overwegende dat:

Spreekt uit dat:

·

Er tussen 2010 en 2020 minstens 6500 doden zijn gevallen bij de
bouw van voetbalstadions in Qatar. (The Guardian)

·

Arbeidsmigranten in Qatar door het Kafala-systeem vrijwel geen
rechten en bescherming genieten, ofwel moderne slavernij ervaren.

·

Vele arbeidsmigranten in Qatar hun loon te laat danwel helemaal
niet ontvangen

·

Qatar keer op keer mensenrechten schendt

·

Het WK voetbal in November 2022 plaats zal vinden

·

Nederland zich gekwalificeerd heeft voor het WK in Qatar.

·

Wij in Nederland sinds 1863 uitgesproken tegen slavernij zijn.

·

Levens van arbeiders zwaarder wegen dan sportieve prestaties en
competities

·

Naar het WK in Qatar gaan legitimatie is van het mensonterende
beleid van Qatar.

·

Een boycot van het WK in Qatar een duidelijke grens trekt voor
landen die mensenrechten negeren.

Nederland niet moet deelnemen aan het WK voetbal 2022 in Qatar.

PM XX

Laat studenten niet in de kou staan, bevries de rente

Indieners

Justin van Rossum, Sam Pollé, Michiel van Alst, Manon van Bladel, Jakub
Tatoušek

Woordvoerder

Sam Pollé
Constaterende dat

-

De rente van een studielening gekoppeld is aan de gemiddelde rente op Nederlandse
staatsobligaties;
De rente op staatsobligaties nu positief is en oploopt;
Studenten die dit jaar en in de toekomst lenen rentekosten moeten betalen;
Studenten vanwege de Wet studiefinanciering nooit negatieve rente op hun lening
hadden toen staatsobligaties dat wel hadden;
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PM XX

Laat studenten niet in de kou staan, bevries de rente
Overwegende dat
-

Elke Nederlander recht heeft op betaalbaar onderwijs;
Studenten die door het leenstelsel al tussen wal en schip vallen hierdoor nog meer op
financiële achterstand raken;
Het onzuiver is om studenten geen negatieve rente uit te keren, maar wel positieve
rentekosten te laten betalen;
Spreekt uit dat

- De rente op een studielening moet worden bevroren op nul procent.
en gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting
Origineel is de rente op een studielening gekoppeld aan de gemiddelde rente op Nederlandse
staatsobligaties. Echter, toen deze rente dreigde negatief te worden is de Wet studiefinanciering
aangenomen waardoor de rente op een studielening niet negatief werd. Nu de rente op
staatsobligaties positief is en dreigt op te lopen tot boven de 1.5%, moet over het geleende geld
wel rente betaald worden.

AMENDEMENT
Titel Amendement

(om)scholing op een lege maag is ook maar mager.

Indiener(s)

Michiel van alst, Sam Pollé, Eva Scheffer, Melvin Poos, Marlies van Gerven

Woordvoerder

Michiel van Alst

Betreft

New Skills for New Jobs

Maak een keuze voor ‘schrap’ of ‘voeg toe’. Als u uw keuze hebt gemaakt kunt u het andere vak leeg
laten. Bij de keuze voor ‘schrap’ kunt u een vervanging in de tabel daaronder aangeven.
Schrap

Voeg toe
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Indien van toepassing, vul hier tekst in

Om- en Bijscholing moet dus gestimuleerd
worden. De Jonge Democraten Brabant pleit dan
ook voor ruimere vergoeding van
scholingskosten. Tevens moet er met meer
coulance worden gekeken naar het uitkeringsen toeslagenbeleid voor mensen die zich laten
om/bijscholen. Vaak zien we dat inwoners
scholingskansen niet kunnen omarmen omdat
zij dan moeten afzien van broodnodige steun.

Vervang door:
Indien van toepassing, vul hier tekst in

Toelichting (niet verplicht, max. 200 woorden)
In het huidige politieke programma wordt een terecht probleem geïdentificeerd. Ook wordt
genoemd dat wij voorstander zijn van extra scholing. Hoe we dit echter beschikbaar willen maken
wordt niet genoemd. Dat wil ik met dit amendement oplossen.

ORGANIMO’S

Titel HR-wijziging

Een motie en een congresvoorstel zijn toch echt niet hetzelfde.

Indiener(s)

Michiel van Alst, Melvin Poos, Eva Scheffer, Manon van Bladel, Marlies van
Gerwen, Jakub Tatoušek

Woordvoerder

Michiel van Alst

Betreft

Artikel 8
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Maak een keuze voor ‘schrap’ of ‘voeg toe’. Als u uw keuze hebt gemaakt kunt u het andere vak leeg
laten. Bij de keuze voor ‘schrap’ kunt u een vervanging in de tabel daaronder aangeven.
Schrap

Voeg toe

3. Een Politieke Motie betreft een
standpuntbepaling over één specifiek politiek
onderwerp.
4. Een Politieke Motie mag niet in strijd zijn met
het Politiek Programma van de Jonge
Demo-craten of het Regionaal Politiek
Programma.
5. Na het verstrijken van de deadline voor het
indienen van Politieke Moties is het mogelijk
een Actuele Politieke Motie in te dienen, mits: a.
de standpuntbepaling bij aanvang van het
volgende Afdelingscongres niet meer relevant is;
b. het één specifiek politiek onderwerp betreft
waarover nog geen standpunt in het Regionaal
Politiek Programma bestaat;
c. deze uiterlijk vóór aanvang van de Algemene
Ledenvergadering is ingediend.
6. Politieke Moties zijn maximaal 200 woorden
lang.

Indien van toepassing, vul hier tekst in

Vervang door:
Artikel 9. Politieke Moties
1. Een Politieke Motie betreft een standpuntbepaling over één specifiek politiek onderwerp.
2. Een Politieke Motie mag niet in strijd zijn met het Politiek Programma van de Jonge Demo-craten
of het Regionaal Politiek Programma.
3. Na het verstrijken van de deadline voor het indienen van Politieke Moties is het mogelijk een
Urgente Politieke Motie in te dienen, mits:
a. de standpuntbepaling bij aanvang van het volgende Afdelingscongres niet meer relevant is;
b. het één specifiek politiek onderwerp betreft waarover nog geen standpunt in het Regionaal
Politiek Programma bestaat;
c. deze uiterlijk vóór aanvang van de Algemene Ledenvergadering is ingediend.
4. Politieke Moties zijn maximaal 200 woorden lang.

Toelichting (niet verplicht, max. 200 woorden)
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Er werd voorheen geen onderscheid gemaakt tussen een politieke motie en een landelijk
congresvoorstel. Hoewel dat te begrijpen is, aangezien politieke moties in de praktijk zelden op
afdelingsniveau worden gebruikt, zorgde de huidige tekst voor extra verwarring.

Titel HR-wijziging

Ik heb tijd te kort, want de tijd is te kort.

Indiener(s)

Michiel van Alst, Melvin Poos, Eva Scheffer, Manon van Bladel, Marlies van
Gerwen, Jakub Tatoušek

Woordvoerder

Eva Scheffer

Betreft

Artikel 3

Maak een keuze voor ‘schrap’ of ‘voeg toe’. Als u uw keuze hebt gemaakt kunt u het andere vak leeg
laten. Bij de keuze voor ‘schrap’ kunt u een vervanging in de tabel daaronder aangeven.
Schrap

Voeg toe

3. Het Afdelingsbestuur draagt zorg dat alle
Congresvoorstellen uiterlijk 14 kalenderdagen
voor het Afdelingscongres gepubliceerd zijn.
4. Alle te agenderen Amendementen, Politieke
Moties en Organisatorische Moties moeten
uiterlijk zeven dagen voor het Afdelingscongres
gepubliceerd worden door het Afdelingsbestuur.
5. Indien een Actuele Politieke Motie minder
dan veertien kalenderdagen van tevoren is
ingediend, moet de indiener zelf zorgdragen
voor adequate visuele ondersteuning tijdens de
behandeling ervan.

Indien van toepassing, vul hier tekst in

Vervang door:
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3. Het afdelingsbestuur draagt zorg dat alle voorstellen voor het afdelingscongres voor het
afdelingscongres gepubliceerd zijn.
a) uiterlijk 7 kalenderdagen voor het afdelingscongres dient het afdelingsbestuur een
conceptversie van het congresboek te publiceren
b) uiterlijk 24 uur voor het afdelingscongres dient het afdelingsbestuur een definitieve versie van
het congresboek te publiceren.
4. Indien een Urgente Politieke Motie minder dan 24 uur van tevoren is ingediend, moet de
indiener zelf zorg dragen voor adequate visuele ondersteuning tijdens de behandeling ervan.

Toelichting (niet verplicht, max. 200 woorden)
Indien van toepassing, vul hier tekst in

Titel HR-wijziging

We moeten wel bij de tijd blijven

Indiener(s)

Michiel van Alst, Melvin Poos, Eva Scheffer, Manon van Bladel, Marlies van
Gerwen, Jakub Tatoušek

Woordvoerder

Michiel van Alst

Betreft

Artikel 3.5; 7.1; 8.5

Maak een keuze voor ‘schrap’ of ‘voeg toe’. Als u uw keuze hebt gemaakt kunt u het andere vak leeg
laten. Bij de keuze voor ‘schrap’ kunt u een vervanging in de tabel daaronder aangeven.
Schrap

Voeg toe
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Artikel 3.5: Indien een Actuele Politieke Motie
minder dan veertien kalenderdagen van tevoren
is ingediend, moet de indiener zelf zorgdragen
voor adequate visuele ondersteuning tijdens de
be-handeling ervan.
Artikel 7.1.d: Actuele Politieke Moties;
Artikel 8.5: Na het verstrijken van de deadline
voor het indienen van Politieke Moties is het
mogelijk een Actuele Politieke Motie in te
dienen, mits:

Vervang door:
Artikel 3.5: Indien een Urgente Politieke Motie minder dan veertien kalenderdagen van tevoren is
ingediend, moet de indiener zelf zorgdragen voor adequate visuele ondersteuning tijdens de
be-handeling ervan.
Artikel 7.1.d: d) Urgente Politieke Moties;
Artikel 8.5: Na het verstrijken van de deadline voor het indienen van Politieke Moties is het
mogelijk een Urgente Politieke Motie in te dienen, mits:

Toelichting (niet verplicht, max. 200 woorden)
Afgelopen septembercongres zijn vier moties ingediend die het gebruik van “Actuele politieke
motie” als onduidelijk heeft bestempeld. Tegenwoordig heten deze “urgente politieke moties”.
Deze motie moet dat ook op afdelingsniveau updaten.

Titel HR-wijziging

In Brabant praten we gewoon ABN

Indiener(s)

Michiel van Alst, Bestuur JD Brabant
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Woordvoerder

Michiel van Alst

Betreft

Artikel 8

Maak een keuze voor ‘schrap’ of ‘voeg toe’. Als u uw keuze hebt gemaakt kunt u het andere vak leeg
laten. Bij de keuze voor ‘schrap’ kunt u een vervanging in de tabel daaronder aangeven.
Schrap

Voeg toe

8.2. Stemming over deze voorstellen gebeurt
conform het HR. Met dien verstande dat het
Afdelingsbestuur, noch het LB, reageert op
Landelijke congresvoorstellen die naar hun aard
organimo’s zijn.

Indien van toepassing, vul hier tekst in

Vervang door:
8.2. Stemming over deze voorstellen gebeurt conform het HR. Met dien verstande dat het
Afdelingsbestuur, noch het LB, reageert op Landelijke congresvoorstellen die organisatorisch van
aard zijn.

Toelichting (niet verplicht, max. 200 woorden)
Het woord “Organimo” wordt nergens anders in het AR of HR genoemd. Ik neem aan dat dit een
overblijfsel is van vroeger.

Titel HR-wijziging

Nooit genoeg categorieën

Indiener(s)

Michiel van Alst, Sam Pollé, Justin van Rossum, Melvin Poos, Eva Scheffer,
Manon van Bladel, Marlies van Gerwen, Jakub Tatoušek

Woordvoerder

Michiel van Alst

Betreft

Artikel 7

Maak een keuze voor ‘schrap’ of ‘voeg toe’. Als u uw keuze hebt gemaakt kunt u het andere vak leeg
laten. Bij de keuze voor ‘schrap’ kunt u een vervanging in de tabel daaronder aangeven.
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Schrap

Voeg toe

Artikel 7. Voorstellen afdelingscongres
1. Voorstellen zijn:
a) Congresvoorstellen;
b) Amendementen;
c) Politieke Moties;
d) Actuele Politieke Moties;
e) Organisatorische Moties;
f) Actuele Organisatorische Moties.

Indien van toepassing, vul hier tekst in

Vervang door:
Artikel 7. Voorstellen afdelingscongres
1. Voorstellen zijn:
a) Landelijke Congresvoorstellen conform art 14 lid 1 HR;
b) Amendementen;
c) Resoluties
d) (Actuele) Politieke Moties;
e) (Actuele) Organisatorische Moties.
f) AR-wijzigingen

Toelichting (niet verplicht, max. 200 woorden)
In het huidige AR wordt geen onderscheid gemaakt tussen landelijke congresvoorstellen en
congresvoorstellen die relevant zijn op afdelingsniveau. Om dit onderscheid duidelijker te maken,
hebben we enkele moties ingediend die extra uitleg geven over deze verschillende categorieën.
Tevens hebben we enkele categorieën toegevoegd, omdat het onduidelijk was hoe sommige
afdelingsdocumenten, zoals het RPP, geamendeerd moesten worden.

Titel HR-wijziging

We moeten ook op de tijd vooruit lopen

Indiener(s)

Michiel van Alst, Melvin Poos, Eva Scheffer, Manon van Bladel, Marlies van
Gerwen, Jakub Tatoušek
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Woordvoerder

Michiel van Alst

Betreft

Artikel: 7.1; 9

Maak een keuze voor ‘schrap’ of ‘voeg toe’. Als u uw keuze hebt gemaakt kunt u het andere vak leeg
laten. Bij de keuze voor ‘schrap’ kunt u een vervanging in de tabel daaronder aangeven.
Schrap

Voeg toe

Artikel 7.1.f: Actuele organisatorische Moties;
Artikel 9: (Urgente) Organisatorische Moties
Artikel 9.2: Na het verstrijken van de deadline
voor het indienen van Organisatorische Moties is
het mogelijk een Actuele Organisatorische Motie
in te dienen, mits:

Vervang door:

Artikel 7.1.f: Urgente organisatorische Moties;
Artikel 9: (Urgente) Organisatorische Moties
Artikel 9.2: Na het verstrijken van de deadline voor het indienen van Organisatorische Moties is het
mogelijk een Urgente Organisatorische Motie in te dienen, mits:

Toelichting (niet verplicht, max. 200 woorden)
Als we dan toch bezig zijn, kunnen we net zo goed standardiseren.
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Titel HR-wijziging

Het bestuur wordt al genoeg bedankt pt 3.0

Indiener(s)

Michiel van Alst, Melvin Poos, Eva Scheffer, Manon van Bladel, Marlies van
Gerwen, Jakub Tatoušek

Woordvoerder

Michiel van Alst

Betreft

Artikel 20

Maak een keuze voor ‘schrap’ of ‘voeg toe’. Als u uw keuze hebt gemaakt kunt u het andere vak leeg
laten. Bij de keuze voor ‘schrap’ kunt u een vervanging in de tabel daaronder aangeven.
Schrap

Voeg toe

3. Daarnaast legt de afdeling 5 euro bij per
bestuurslid per gediend halfjaarlijks termijn.

Indien van toepassing, vul hier tekst in

Vervang door:

Toelichting (niet verplicht, max. 200 woorden)

In strijd met recente aanpassing van het Reglement Afdelingsfinanciën (artikel
9a). Zie eventueel aanvullend ook de aanpassing van de bijdrage aan
bestuursbedankjes van het Landelijk Bestuur in het Declaratiereglement (artikel
11c).

Titel HR-wijziging

Ik ben ondertussen ook klaar met de AR-wijzigingen, dus geen grappige
titels meer

Indiener(s)

Michiel van Alst, Melvin Poos, Eva Scheffer, Manon van Bladel, Marlies van
Gerwen, Jakub Tatoušek

Woordvoerder

Michiel van Alst

Betreft

Artikel 8
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Maak een keuze voor ‘schrap’ of ‘voeg toe’. Als u uw keuze hebt gemaakt kunt u het andere vak
leeg laten. Bij de keuze voor ‘schrap’ kunt u een vervanging in de tabel daaronder aangeven.
Schrap

Voeg toe

Artikel 8. Landelijke congresvoorstellen
1. Het Afdelingscongres kan besluiten een
voorstel zijnde een congresvoorstel voor de
algemene ledenvergadering van de Vereniging,
zoals in art. 10 lid 1 HR, ingediend door een lid,
in te dienen als zijnde een voorstel ingediend
door de Afdeling.
2. Stemming over deze voorstellen gebeurt
conform het HR. Met dien verstande dat het
Afdelingsbestuur, noch het LB, reageert op
Landelijke congresvoorstellen die naar hun aard
organimo’s zijn

Indien van toepassing, vul hier tekst in

Vervang door:
Artikel 8. Landelijke voorstellen
1. Het Afdelingscongres kan besluiten een voorstel zijnde een landelijk congresvoorstel, een
amendement, een (Urgente) Politieke Motie of een (Urgente) Organisatorische motie voor de
algemene ledenvergadering van de Vereniging, zoals in art. 13 lid 1 HR en art 14 lid 2 HR, ingediend
door een lid, in te dienen als zijnde een voorstel ingediend door de Afdeling.
2. Stemming over deze voorstellen gebeurt conform het HR. Met dien verstande dat het
Afdelingsbestuur, noch het LB, reageert op Landelijke congresvoorstellen die naar hun aard
organimo’s zijn

Toelichting (niet verplicht, max. 200 woorden)
Technisch gezien liet het AR ons voorheen alleen toe om politieke moties op landelijk niveau in te
dienen, en organisatorische moties op lokaal niveau, met deze (en andere) wijzigingen is het nu
mogelijk om beide soorten moties op beide niveau’s in te dienen.
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STEMMING
(Nog in te vullen)
PM 01:
Voor

Neutraal

Tegen

Neutraal

Tegen

Neutraal

Tegen

Neutraal

Tegen

Stemming:

AM 01:
Voor

Stemming:

AM 02:
Voor

Stemming:

AM 03
Voor

Stemming:
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