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Voorwoord 

Beste leden van de Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen, 
 
Op maandag 9 mei 2022 is het alweer tijd voor de volgende Algemene Afdelingsvergadering 
(AAV). De AAV zal worden gehouden in Café ’t Haantje (Daalseweg 19, 6521 GE Nijmegen). De 
inloop is vanaf 19:45 en we starten om 20:00. 
 
Tijdens deze AAV zal de jaarrekening van 2021 worden gepresenteerd. Ook zullen we de 
politieke voorstellen behandelen. Deze politieke voorstellen kun je indienen tot de deadline van 
zondag 8 mei om 19:30. 
Uitzonderingen hierop zijn de Actuele Politieke Moties, Actuele Organisatorische Moties en 

Moties van Orde. Deze kunnen ook nog tijdens de AAV worden ingediend bij de Technisch 

Voorzitter, zowel schriftelijk als mondeling. 

 

De notulen van de vorige AAV zijn op de website gepubliceerd. Schriftelijke bestuursvragen 

kunnen tot de deadline van 8 mei 2022 om 19:30 worden ingediend via 

secretaris.arnhemnijmegen@jongedemocraten.nl, of kunnen mondeling worden gesteld tijdens 

de AAV. Check vóór het indienen van vragen of deze al beantwoord zijn in de schriftelijke 

bestuursverantwoording verderop in deze agenda. 

 

Tijdens de AAV maken we gebruik van stembriefjes. Voor de AAV checken we of je stemrecht 

hebt en ontvang je een stembriefje. 

 

We hopen jullie allemaal te zien op maandagavond 9 mei 2022! 

 

Met hartelijke groet, 

 

Romy Heijse 

Secretaris  

mailto:secretaris.arnhemnijmegen@jongedemocraten.nl
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Tijdsschema 
 
19:45-20:00 | Inloop 
 
20:00-20:05 | Opening AAV 
20:05-20:20 |  Bestuursverantwoording & bestuursvragen 
20:20-20:40 | Financieel blok: jaarrekening 
20:40-20:55 | Pauze  
20:55-21:25 | Politiek blok: politieke voorstellen 
21:25-21:30 | Sluiting AAV 
 
Vanaf 21:30 | Borrel 
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Opening 
 
Opening door de Afdelingsvoorzitter 
 
Benoeming Technisch Voorzitter 
Installatie Stem- en Notulencommissie 
 
Vaststellen notulen AAV 21-02-2022 
 
Vaststellen agenda AAV 09-05-2022 
 
Eventuele mededelingen m.b.t. de AAV: 
N.v.t.  
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Bestuursverantwoording 
Korte mondelinge toelichting door Melissa Ruinard. 
 

Voorzitter – Melissa Ruinard 
Bestuur Ruinard is alweer 4 maanden bezig. En wat gaat de tijd toch snel, want over een maand 
verkiezen we al een nieuw bestuur. Het vinden van nieuwe bestuursleden loopt gelukkig 
voorspoedig, dus wij maken ons hier geen zorgen om. In de afgelopen 4 maanden hebben we 
veel verschillende activiteiten georganiseerd, van gezelligheidsactiviteiten zoals lasergamen tot 
leerzame activiteiten zoals een rondleiding in het provinciehuis. Ook hebben we heel wat 
samenwerkingen opgezocht, zo zijn we kartrekker geweest in het organiseren van een borrel 
met alle andere PJO´s die te vinden zijn in Nijmegen en zijn we samen met afdeling Brabant op 
Twinning naar Kroatië geweest. Er komen ook nog voldoende leuke activiteiten aan voordat we 
aan ons zomerreces gaan beginnen. Hierbij kan je denken aan een debatavond, verschillende 
masterclasses, een kaderbedankmoment, een ludieke actie en een afdelingsbarbecue. 
 

Bestuursvragen 
Geen schriftelijke vragen gesteld. 
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Financieel blok 
 

De jaarrekening van 2021  
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Toelichting jaarrekening 

• De deelnemersbijdragen zijn een stuk hoger uitgevallen dan begroot (2592 euro i.p.v. 950 
euro). Dit komt door gezelligheidsactiviteiten zoals de cantus, die ontzettend goed bezocht zijn. 
Hier is ook bij “kosten activiteiten” te zien dat er een stuk meer is uitgegeven aan 
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gezelligheidsactiviteiten (“overige activiteiten”) dan voorheen 
begroot (1185 euro i.p.v. 320). Dit is verder geen probleem, de twee heffen elkaar op.  
• De kosten voor “algemeen” vallen hoger uit dan begroot. Dit komt vooral omdat er meer 
kosten gemaakt zijn voor bestuursbedankjes (165 euro i.p.v. 70 euro) en voor bestuursfoto’s 
(overige bestuurskosten (100 euro i.p.v. 90 euro)).  
• Er is een stuk minder geld uitgegeven aan evenementen dan vooraf begroot. Dit natuurlijk 
wegens het coronajaar wat we achter de rug hebben. Hetzelfde geldt voor de promotie-
uitgaves.  
• Ik mis 1 bon bij een afschrift van sprekersbedankjes. Deze is wel meegenomen in de 
jaarrekening omdat de bon waarschijnlijk is kwijtgeraakt in de overdracht en het geld dus wel 
betaald is.  
• Er zijn een aantal betalingen door leden pas in 2022 gedaan. Dit betreft 2 betalingen voor de 
twinning (2x 135 euro deelnemersbijdrage) en 1 betaling voor de biercantus (16,50 euro 
deelnemersbijdrage). In overleg met de penningmeester van het landelijk bestuur hebben we 
hiervoor een extra afroming van 286,50 euro in de jaarrekening gezet, om deze kloppend te 
maken. Deze afroming heeft dus niet plaatsgevonden en dit zal waarschijnlijk geregeld worden 
tijdens de afroming van volgend jaar.  
 
 

Advies van de KasCo. 

Het advies van de KasCo wordt mondeling voorgelezen en is achteraf terug te vinden in de 
notulen. 
 
 
 

 

Pauze 
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Politiek blok 
 
We behandelen de politieke voorstellen die voorafgaand aan de AAV zijn ingediend. 
 

PM01 De oplossing voor een superblock aan ons been 

Onderwerp: Superblocks 

Indieners: Lid 

Woordvoerder: Lid 

Constaterende 
dat: 

• Nederlandse steden over het algemeen een tekort aan ruimte hebben 
voor zaken als woningen, groen en communale ruimtes. 
• Gemotoriseerde voertuigen ongeveer 50% van het oppervlak van onze 
steden opnemen.  
• Geasfalteerde steden warmte goed vasthouden waardoor steden door 
klimaatopwarming wel 8 graden Celsius warmer kunnen worden.  
• Nederlandse luchtkwaliteit slecht is en jaarlijks meer dan duizend 
mensen overlijden aan fijnstof door verkeer.  
• Er jaarlijks honderden mensen om het leven komen in 
verkeersongelukken in steden, met tienduizenden gewonden.  
• Verkeer de dominante factor voor geluidsoverlast in steden is.  
• Nederland in een biodiversiteitscrisis verkeert.  

Overwegende 
dat: 

• Er dus veel problemen met autodominantie in onze steden zijn.  
• Steden als Barcelona en Wenen hierdoor bezig zijn met het invoeren van 
‘superblocks’.  
• Superblocks wijkvormen zijn waar via een gefaseerd model de 
dominante positie van de auto wordt teruggedrongen en deze ruimte 
weer naar bewoners gaat.  
• Deze projecten van bewoners tot academici worden gezien als zeer 
succesvolle modellen voor stadsontwikkeling die bovenstaande problemen 
kunnen oplossen.  
• Superblocks zeker in de eerste fase relatief makkelijk en goedkoop te 
implementeren zijn.  
• Superblocks enorme kansen bieden voor sociale cohesie en 
participatieve democratie op wijkniveau.  

Spreekt uit dat: De JD in het algemeen voorstander is van de implementatie van 
superblocks. 

Toelichting: Een groot deel van onze publieke ruimtes is sinds ~100 jaar het bezit van 
auto’s. Dit heeft mobiliteitsvoordelen, maar deze zijn ook op andere 
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manieren te realiseren terwijl we tegelijkertijd een sloot aan nadelen zien.  
 
Superblocks zijn een onwijs interessante en effectieve manier om onze 
wijken zo vorm te geven dat de rol van de auto wordt teruggebracht en 
deze problemen worden opgelost.  
 
Een motie geeft te weinig ruimte om het concept superblocks uitvoerig 
over te brengen. Vandaar delen we de volgende linkjes (al kun je via 
Google e.d. zelf ook een hoop vinden):  
• https://www.citiesforum.org/news/superblock-superilla-barcelona-a-
city-redefined/ 
• https://www.vox.com/2016/8/4/12342806/barcelona-superblocks 
• Gemeente Barcelona: https://ajuntament.barcelona.cat/superilles/en/  

 
 

PM02 Nieuwe vermogensaanwasbelasting voorstel 1 

Onderwerp: Vermogensaanwasbelasting Percentage 

Indieners: Lid 

Woordvoerder: Lid 

Constaterende 
dat: 

• De oude vermogensrendementheffing is afgeschoten doordat deze 
volgens de Hoge Raad onrechtmatig was.  
• Het kabinet nu vanaf 2025 een vermogensaanwasbelasting wil invoeren.  
• Het nog niet is besloten wat het belastingtarief wordt. 

Overwegende 
dat: 

• Het belastingpercentage op vermogensinkomen 30% was in het oude 
stelsel.  
• Dit lager is dan beide schijven van de belasting op arbeidsinkomen. 
• Vermogensinkomen niet minder zou moeten worden belast dan 
arbeidsinkomen.  
• Je uit vermogen makkelijk meer vermogen kan maken, waardoor een 
lage belasting op vermogensinkomen ongelijkheid in de hand kan werken.  
• Arbeid de beste manier is om sociale mobiliteit te verwezenlijken en dus 
gestimuleerd moet worden.  
• Arbeid zorgt voor goederen en diensten die het land in de basis 
draaiende houden, wat bij beleggen en pandjesbeheer soms lastiger te 
zeggen is.  

Spreekt uit dat: Het percentage (of de percentages) van de nieuwe 
vermogensaanwasbelasting ten minste zo hoog moet(en) zijn als die van 
de belasting op arbeid. 

Toelichting: De vermogensaanwasbelasting is een jaarlijkse belasting op inkomen uit 
vermogen (denk aan rente, dividend maar ook huur) en de waardestijging 

https://www.citiesforum.org/news/superblock-superilla-barcelona-a-city-redefined/
https://www.citiesforum.org/news/superblock-superilla-barcelona-a-city-redefined/
https://www.vox.com/2016/8/4/12342806/barcelona-superblocks
https://ajuntament.barcelona.cat/superilles/en/
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van bezittingen zoals aandelen en een tweede huis. Deze vorm van 
belasten wordt door velen gezien als een vooruitgang t.o.v. de oude 
manier omdat er nu wordt belast wat je werkelijk hebt verdiend.  
 
Een ander raar dingetje aan het oude systeem was dat het 
belastingspercentage lager was dan die bij inkomen uit arbeid. Dat is raar, 
want dit werkt ongelijkheid in de hand en arbeid en het stimuleren 
daarvan is heel belangrijk. Laten we dit rechtzetten!  
 
Bronnetjes:  
• https://www.nrc.nl/nieuws/2022/04/16/compensatie-vermogenstaks-
stelt-kabinet-voor-een-miljardenklus-a4113895 
• https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/04/15/plan-voor-
belasting-over-werkelijk-rendement-en-opties-voor-rechtsherstel-box-3  

 
 

PM03 Nieuwe vermogensaanwasbelasting voorstel 2 

Onderwerp: Vermogensaanwasbelasting Progressief 

Indieners: Lid 

Woordvoerder: Lid 

Constaterende 
dat: 

• De oude vermogensrendementheffing is afgeschoten doordat deze 
volgens de Hoge Raad onrechtmatig was.  
• Het kabinet nu vanaf 2025 een vermogensaanwasbelasting wil invoeren.  
• Het nog niet is besloten of deze belasting progressief wordt. 

Overwegende 
dat: 

• De Jonge Democraten voorstander waren van twee schijven in de oude 
vermogensrendementheffing.  
• De belasting op inkomen uit arbeid ook twee schijven heeft.  
• Er een relevant verschil is tussen gewone mensen die een beetje sparen 
voor als de wasmachine kapot gaat en grote beleggers of Prins 
Bernhardtypes. 
• Grote onbelaste vermogensinkomens zorgen voor structurele 
ongelijkheid en het alleen maar makkelijk maakt voor de bezitters nog 
meer vermogen op te hopen.  
• Vermogen vaak geërfd is zonder daar zelf voor te werken, en je dan 
vervolgens in Nederland weer tegen heel weinig belasting daarmee 
vermogensinkomen kan genereren.  
• Nederland een grote vermogensongelijkheid kent die mede kan 
ontstaan doordat we vermogensinkomen zo laag belasten.  
• Vermogenden veel van onze publieke uitgaven en voorzieningen 
profiteren, waardoor ze best wat meer bij mogen dragen.  
• Er grote uitdagingen als klimaatverandering zijn waarvoor noodzakelijke 

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/04/16/compensatie-vermogenstaks-stelt-kabinet-voor-een-miljardenklus-a4113895
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/04/16/compensatie-vermogenstaks-stelt-kabinet-voor-een-miljardenklus-a4113895
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/04/15/plan-voor-belasting-over-werkelijk-rendement-en-opties-voor-rechtsherstel-box-3
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/04/15/plan-voor-belasting-over-werkelijk-rendement-en-opties-voor-rechtsherstel-box-3
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investeringen nodig zijn om dit land in de toekomst leefbaar te houden, 
waar we in solidariteit allemaal onze bijdrage aan moeten doen.  

Spreekt uit dat: De Jonge Democraten voorstander zijn van een progressieve uitvoering 
van de nieuwe vermogensaanwasbelasting. 

Toelichting: Zie de toelichting van voorstel 1 voor een uitleg van wat de 
vermogensaanwasbelasting is. Een progressieve belasting houdt in dat het 
percentage waartegen je belast wordt hoger wordt naarmate je meer 
verdient. Denk aan de schijven die we al hebben bij de belasting op 
inkomen uit arbeid. Deze motie stelt voor dat simpelweg ook te doen bij 
inkomen uit vermogen wanneer de nieuwe vermogensaanwasbelasting 
wordt ingevoerd. En daarbij is dat om bovenstaande redenen misschien 
nog wel harder nodig. 

 
 

Sluiting 
Rondvraag 
 
Bedanken Stem- en Notulencommissie 
Sluiting door Technisch Voorzitter 
 
Mededelingen, vacatures & Aankomende activiteiten 
Sluiting door Afdelingsvoorzitter 
 


