
Aangenomen Politieke en Organisatorische Moties  
m.b.t. Jonge Democraten Arnhem – Nijmegen 

 
Per de Algemene Afdelingsvergadering van: 07-09-2020 

  

 
1 

 

Dit document bevat alle aangenomen Politieke Moties (PM’s) en Organisatorische Moties 

(ORG’s/Organimo’s) uit de Jonge Democraten afdeling Arnhem-Nijmegen die betrekking 

hebben op de afdeling zelf. Moties gericht aan de landelijke Algemene Ledenvergadering of 

het Landelijk Bestuur zijn hierin niet meegenomen en kunnen worden teruggevonden in de 

landelijke documentatie en de congresnotulen. 

 

Deze lijst gaat terug tot en met 2016. Voorstellen uit 2015 en eerdere jaren kunnen worden 

opgevraagd bij de Secretaris: secretaris.arnhemnijmegen@jongedemocraten.nl   

 

Met vrijzinnige groet, 

Alexander van den Berg 

Secretaris 2020-2021 
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2020 
 

AAV 07-09-2020 
ORG01 ORG AR URGH 

Onderwerp: De opmaak van het Afdelingsreglement 

Indieners: Bas Smit 

Woordvoerder: Bas Smit 

Constaterende dat: De huidige opmaak van het Afdelingsreglement in sterke afwijking is van 
voorgaande versies,  
het logo op de titelpagina van het Afdelingsreglement kwalitatief 
uitermate teleurstellend is,  
de derde pagina voor geen enkele reden blanco is,  
de versiedatum door ons afdelingslogo heen loopt, terwijl deze op een 
nieuwe regel hoort te beginnen,  
op verschillende pagina's de uitlijning van de tekst, de regelafstand, en 
de regelstructuur van de alinea's niet kloppen 

Overwegende dat: Het Afdelingsreglement het belangrijkste document van de afdeling is, als 
het ware het heilige boek van de Arnhem-Nijmegenaren,  
de leden van het Afdelingsbestuur met grote zorg en een nog groter 
respect de Reglementsartikelen dienen te behandelen, opdat zij nimmer 
de verantwoordelijkheden die uit deze artikelen voortvloeien vergeten. 

Spreekt uit dat: De Secretaris van het Afdelingsbestuur de juiste opmaak van het 
Afdelingsreglement met spoed herstelt, in ieder geval vóór de 
aankondiging van de volgende Algemene Afdelingsvergadering 

Toelichting: Kijk en huiver: https://arnhemnijmegen.jongedemocraten.nl/static/ 
website/media/uploads/site-3/afdelingsreglement_jd_a-n.pdf 

 
ORG02 Naamswijziging 

Onderwerp: Naamswijziging naar JD Nijmegen 

Indieners: Léonie Janssen & Wimer Heemskerk 

Woordvoerder: Léonie Janssen 

Constaterende dat: De huidige naam van onze afdeling Arnhem Nijmegen is 
Het grondgebied veel meer beslaat dan alleen Arnhem en Nijmegen 
Het merendeel van onze leden uit Nijmegen komt 
Percentueel slechts een heel klein deel van de leden uit Arnhem komt. 

Overwegende dat: We een duidelijkere profilering kunnen hanteren 
We eigenlijk alleen maar activiteiten in Nijmegen organiseren 
We de regio Overijssel ook bij ons grondgebied krijgen, hier meer 
leden vandaan komen dan uit Arnhem en zij ook niet genoemd worden 
in de naam. 
Een naamswijziging bijna geen geld zal kosten. 

Spreekt uit dat: Het afdelingsbestuur zich moet inzetten om de naam van onze afdeling 
te laten veranderen in JD Nijmegen. 

 
ORG03 Naamswijziging 



Aangenomen Politieke en Organisatorische Moties  
m.b.t. Jonge Democraten Arnhem – Nijmegen 

 
Per de Algemene Afdelingsvergadering van: 07-09-2020 

  

 
3 

 

Onderwerp: Naamswijziging naar JD Groot Gelre 

Indieners: Léonie Janssen & Wimer Heemskerk 

Woordvoerder: Léonie Janssen 

Constaterende dat: De huidige naam van onze afdeling Arnhem Nijmegen is 
Het grondgebied veel meer beslaat dan alleen Arnhem en Nijmegen 
Het merendeel van onze leden uit Nijmegen komt 
Percentueel slechts een heel klein deel van de leden uit Arnhem komt. 

Overwegende dat: We een duidelijkere profilering kunnen hanteren 
We eigenlijk alleen maar activiteiten in Nijmegen organiseren 
We de regio Overijssel ook bij ons grondgebied krijgen, hier meer 
leden vandaan komen dan uit Arnhem en zij ook niet genoemd worden 
in de naam. 
Een naamswijziging bijna geen geld zal kosten. 

Spreekt uit dat: Het afdelingsbestuur zich moet inzetten om de naam van onze afdeling 
te laten veranderen in JD Groot Gelre. 

 

AAV 06-01-2020 
ORG01 Decentralisatie politiek 

Onderwerp: Inschrijflink 

Indieners: Léonie Janssen, Barbara Christ  

Woordvoerder: Léonie Janssen 

Constaterende dat Inschrijfformulieren voor evenementen van afdelingen via het landelijk 
bestuur aangemaakt kunnen worden. 
Deelnemers via deze inschrijfformulieren direct kunnen betalen als dit 
nodig is. 
De namen van de deelnemers aan evenementen niet gedeeld mogen 
worden met afdelingsbesturen. 
Sommige deelnemers de inschrijflink wegklikken en dan niet betaald 
hebben. 
Het over kosten gaat die door de afdelingen gemaakt worden en 
uiteindelijk inkomsten zijn voor de afdeling.  

Overwegende dat Het voor afdelingsbesturen lastig is om de administratie op orde te 
houden als ze niet kunnen inzien wie er zich in heeft geschreven en 
betaald heeft. 

Spreekt uit dat Afdelingen de namen van deelnemers aan een afdelingsevenement 
inclusief of diegene betaald heeft of niet in moeten kunnen zien. 

Toelichting: Uit de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) art. 9 lid 2 sub 
d blijkt dat de verwerking van gegevens voor een organisatie als de onze 
mag als het betrekking heeft op onze leden en deze gegevens niet aan 
personen buiten onze instantie verstrekt worden. Aangezien 
afdelingsbestuursleden, leden van onze vereniging zijn mogen deze 
gegevens volgens de AVG wel verstrekt worden. De AVG is dus geen 
reden om deze organimo niet in te stemmen. 

 
PM09  Huisje, boompje, RU'tje 

Onderwerp: Studentenhuisvesting  



Aangenomen Politieke en Organisatorische Moties  
m.b.t. Jonge Democraten Arnhem – Nijmegen 

 
Per de Algemene Afdelingsvergadering van: 07-09-2020 

  

 
4 

 

Indieners: [Themateam Studenten] Thijmen van Hoorn, Joris Schröder, Bas Smit 

Woordvoerder: Thijmen van Hoorn 

Constaterende dat Er een groot en groeiend tekort is aan studentenwoningen in Nijmegen.  
De campus van de Radboud Universiteit op de schop wordt genomen.  
Meerdere gebouwen op de campus van de Radboud Universiteit niet 
mogen worden gesloopt. 

Overwegende dat Het prettig wonen is op de campus. 
Meer studenten op de campus de druk op de rest van de stad kan 
verminderen. 
Oude gebouwen ook gerecycled kunnen worden. 

Spreekt uit dat De Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen voorstander zijn van meer 
studentenhuisvesting op de campus van de HAN en de RU, in zowel oude 
als nieuwe gebouwen. 

Toelichting: Nijmegen loopt vast qua woningbouw. Om ook aan starters de ruimte te 
geven kan het nuttig zijn om studenten te concentreren op bepaalde 
plaatsen. De campus is daarvoor dé plek, zeker in oude gebouwen. Het 
Spinozagebouw is bijvoorbeeld al wel vervangen door het Maria 
Montessorigebouw, maar mag niet worden gesloopt. Een ideale locatie 
voor studentenkamers! 

 
PM12 With blood, sweat and tears, I said friends, bye friends, the cookie is up 

(1/2) 

Onderwerp: Facultaire numerus fixus voor buitenlandse studenten, RU en HAN  

Indieners: [Themateam Studenten] Thijmen van Hoorn, Joris Schröder, Bas Smit  

Woordvoerder: Bas Smit 

Constaterende dat Het landelijk aandeel internationale bachelorstudenten aan universiteiten 
groeide van 17,8% in 2018 naar 20,4% in 2019. 
De Radboud Universiteit de afgelopen 5 jaar het aantal internationale 
studenten zag stijgen met 60%. 
De HAN vergelijkbare cijfers ziet. 
Internationale studenten gelijke prioriteit hebben bij opleidingen met 
beperkte instroom (numerus fixus) als Nederlandse studenten, en 
daardoor Nederlandse studenten verdringen. 
Universiteiten en hogescholen financieel worden geprikkeld om meer 
internationale studenten aan te trekken doordat een internationale student 
meer inkomsten oplevert voor de onderwijsinstelling dan een Nederlandse 
student. 

Overwegende dat Een evenwichtig aandeel internationale studenten een verrijking is voor het 
Nederlandse hoger onderwijs, zowel in de bachelor- als de masterfase.  
Het snelgroeiende aandeel internationale studenten echter nu al ten koste 
gaat van de kwaliteit en de toegankelijkheid van het Nederlandse hoger 
onderwijs.  
Er al een groot en groeiend tekort is aan studentenwoningen in Nijmegen, 
en het snelgroeiende aantal internationale studenten dit probleem verder 
verergert. 
Onderscheid maken tussen Nederlandse studenten en studenten vanuit 
EER-landen in strijd is met Europese wet- en regelgeving. 
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Spreekt uit dat De Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen van mening zijn dat de Radboud 
Universiteit en de HAN de jaarlijkse instroom van internationale studenten 
van buiten de EER moeten beperken door middel van een numerus fixus 
per faculteit. Dit plafond beoogt een totaalaandeel internationale studenten 
van 20% te bereiken. 

Toelichting: Bron: Nuffic (Nederlandse organisatie voor internationalisering in 
onderwijs), Radboud Universiteit, HAN. 

 

2019 
AAV 23-09-2019 
ORG01 Wees tijdig! 

Onderwerp: Op tijd indienen van sollicitaties 

Indieners: [SoCo Arnhem-Nijmegen] Maarten Veld, Thomas Vissers, Auke van 
Wersch, Bastiaan Smit, Jordy Broekmeulen 

Woordvoerder: Jordy Broekmeulen 

Constaterende dat  Sollicitaties voor het afdelingsbestuur structureel laat worden ingediend. 
 Het hierdoor voor de sollicitatiecommissie (SoCo) onmogelijk is voor 

aanvang van de AAV een oriënterend gesprek in te plannen met het 
kandidaat-bestuurslid. 

Overwegende dat  Een oriënterend gesprek met de SoCo een kandidaat-bestuurslid 
voorbereidt op een bestuursjaar bij de JD en de kandidaat laat nadenken 
over zijn of haar verwachtingen, tijdsbesteding en doelen. 

 Een oriënterend gesprek met de SoCo in het verleden door zowel de 
SoCo als kandidaten als waardevol werd ervaren. 

Spreekt uit dat Het afdelingsbestuur van de Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen jaarlijks 
in september een jaarplanning publiceert met hierin op zijn minst de ALV’s 
en gebruikelijke AAV’s van het komende jaar. Hierdoor wordt lang van 
tevoren duidelijk wat deadlines zijn voor zowel politieke voorstellen als 
kandidaatstelling. Daarnaast wordt leden via de gebruikelijke kanalen tijdig 
herinnerd aan deze data en wordt de deadline voor een kandidaatstelling-
AAV met recht op een gesprek met de SoCo gecommuniceerd. 

 
ORG02 De Wannet Prijs voor de Beste Borrelaar van de Jonge Democraten 

Arnhem-Nijmegen™ 

Onderwerp: Nieuwe afdelingsprijs 

Indieners: [Gezelligheidsteam Arnhem-Nijmegen] Thijmen van Hoorn, Amy 
Doesborgh, Manon Harte, Ingeborg Spoor, Jan Stammes, Ferry Wolterinck 

Woordvoerder: Thijmen van Hoorn 

Constaterende dat  Ieder jaar de Jan Willem Bertens Trofee wordt uitgereikt, een ouvreprijs 
voor de beste JD'er. 

 Gezelligheid 1 van de pijlers van de Jonge Democraten is. 
 Borrels gezelligheid bevorderen. 
 De Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen op dit moment geen officiële 

erkenning voor goede borrelaars hebben. 

Overwegende dat  De afdeling Arnhem-Nijmegen een enorm leuke borrelcultuur heeft. 
 De gezelligheidsdaden van sommige leden erkend mogen worden. 
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 De strijd om een trofee leden zal stimuleren om hun best te doen om nóg 
harder te borrelen. 

 Sjoerd Wannet de grootste pilsbaas is die de afdeling in jaren heeft 
gekend 

Spreekt uit dat Aan het eind van ieder politiek jaar de Wannet Prijs zal worden uitgereikt 
aan de beste borrelaar van dat jaar. Eenieder zal mede-leden kunnen 
nomineren voor deze prijs, waarna deze op de eindejaars-AAV zal worden 
uitgereikt door het gezelligheidsteam, het bestuur of de heer Wannet zelf. 

Toelichting: Sommige mensen verdienen erkenning voor hun borrelgedrag. De leden 
die altijd een meter halen in de Fuik, de leden die altijd tot het laatst blijven, 
de leden die bij iedere Vrijzinnige Vrijdagborrel aanwezig zijn. Dit stukje 
erkenning willen wij graag aan deze leden bieden. 

 

AAV 24-06-2019 
ORG01 Ja of nee broodje Frikadel? De JD A-N weet dat wel! Toch...? 

Onderwerp: Schrijven resolutie zorg voor RM 

Indieners: Ferry Wolterinck 

Woordvoerder: Ferry Wolterinck 

Constaterende dat  Het regionaal manifest te vinden is op onze website 
 Het regionaal manifest de politieke visie beschrijft van onze afdeling en 

de JD A-N vindt dat zorg daar een onderdeel van uit moet maken 

Overwegende dat  De thema's duurzaamheid, onderwijs, wonen, mobiliteit en profilering in 
de regio nu de enige onderwerpen zijn die in ons regionaal manifest 
vermeld staan 

 De zorg vooral lokaal/regionaal geregeld word en wij als afdeling invloed 
kunnen uitoefenen binnen onze regio 

Spreekt uit dat Er begonnen moet worden met het schrijven van een resolutie zorg zodat 
er een hoofdstuk zorg kan worden opgenomen in het regionaal manifest 
van de JD Arnhem-Nijmegen 

 

ORG05 Whoah, we're going to Ibiza! Whoah, back to het bestuur! #2 

Onderwerp: Het normaliseren van één bestuursoverdracht per jaar 

Indieners: Bas Smit 

Woordvoerder: Bas Smit 

Constaterende dat  De Algemene Afdelingsvergadering op 23 april 2014 het Afdelingsbestuur 
opriep om het landelijke schema van bestuurperiodes te volgen, namelijk 
verkiezingen in juni gevolgd door een overdrachtsperiode in de 
zomerstop tot september. 

 Er naast de 'hoofdverkiezingen' in juni eventueel ook verkiezingen in 
januari plaatsvinden 

 Het in de afgelopen jaren steeds vaker is voorgekomen dat steeds meer 
bestuursleden in januari instromen in plaats van juni 

Overwegende dat  Het de bedoeling was dat besturen grotendeels in juni werden verkozen 
 De zomerstop het perfecte moment is voor de bestuursoverdracht, omdat 

het nieuwe bestuur langzaam kan worden ingewerkt en opgestart 
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 Er na de verkiezingen in januari geen sprake is van een reces waardoor 
de bestuursoverdracht gelijktijdig plaatsvindt met de reguliere gang van 
zaken 

 De overdracht in januari daardoor te hectisch en te kort is. 

Spreekt uit dat Het voortaan de bedoeling is dat de verkiezingen voor het Afdelingsbestuur 
en de afdelingscommissies alleen plaatsvinden in juni, tenzij er dringende 
behoefte is aan het opvullen van leegstaande vacatures. Ook wordt er van 
kandidaten verwacht dat zij voor een termijn van september tot september 
en verkozen in juni gaan, zodat er in de winter idealiter geen 
bestuursoverdracht plaatsvindt. 

Toelichting: Minder vergaand dan alle termijnen in juni te laten eindigen, meer 
vergaand dan het vervroegen van winterse verkiezingen naar december 

 

AAV 12-01-2019 

PM07 Tonnen met afval kost tonnen met geld (letterlijk) 

Onderwerp: Drugsafval 

Indieners: Thomas Vissers, Joris Schröder 

Woordvoerder: Joris Schröder 

Constaterende dat ▪ We in de regio Arnhem-Nijmegen steeds vaker te maken 
krijgen met dumpingen van drugsafval. 

▪ Het opruimen van drugsafval 12.500 euro per opruimbeurt 
kost. 

▪ Drugsafval schadelijke gevolgen heeft voor de 

volksgezondheid en het milieu. 
▪ Drugsproductie op dit moment niet gelegaliseerd en heftig 

gereguleerd is zoals we idealiter zouden willen. 

Overwegende dat ▪ Een kilogram verwerkingskosten van drugsafval niet veel meer 
kost dan een euro. 

▪ De status quo ''law and order'' aanpak empirisch blijkt niet te 

werken in de reductie van illegale drugsproductie. 
▪ Als we op een bepaalde manier één dumping van drugsafval 

kunnen voorkomen dat alleen dus al vele duizenden euro's 
gemeenschapsgeld bespaart. 

Spreekt uit dat De Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen voorstander zijn van het 
experimenteren met een drugsafval inleverpunt in een buitengebied 
van Nijmegen waar anonimiteit wordt gegarandeerd en drugsafval 
periodiek voor verwerking wordt opgehaald. 

Toelichting: Het drugsafvalprobleem is niet te onderschatten. Dé oplossing is 
legaliseren maar dat kan vanwege landelijke wetgeving niet. De status 
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quo is echter desastreus en dus moeten we durven te 
experimenteren met pragmatische nieuwe ideeën, zoals een anoniem 
inleverpunt. Het faciliteert productie niet, maar zorgt alleen dat we 

niet te maken krijgen met die desastreuze gevolgen. Ook voor 
producenten is dit makkelijker. Cruciaal is dat we anonimiteit 

garanderen. Geen camera's, duidelijke kaders zoals wanneer het 
wordt opgehaald, locatie in een buitengebied, enzovoort. Hopelijk 
krijgen we een ''één schaap over de dam'' effect. Zelfs als het niet lukt 
kost het weinig. 

 

2018 
AAV 17-12-2018 
APM1 Zakgelderland? 1/2 

Onderwerp: IMEC naar Gelderland 

Indieners: Thomas Vissers, Wimer Heemskerk 

Woordvoerder: Thomas Vissers 

Constaterende dat ● IMEC, een non-profit onderzoeksinstituut, plannen heeft om naar 

Gelderland te komen voor een overheidsbijdrage van 60 miljoen euro 

over acht jaar. 

● De unieke kennis op gebied van voedsel en gezondheid bij de WUR 

en de RU sterk meespeelt in deze overweging. 

● Gelderland een grote uitvlucht van technische masters kent. 

● Ook Gelderland te maken heeft met krimpregio’s 

Overwegende dat ● Meer werkgelegenheid in technisch onderzoek kennis in Gelderland kan 

vasthouden. 

● De Gelderse economie in een globaliserende wereld met een hoog 

niveau van kennis concurrerend kan blijven.  

● De vestiging direct en indirect minimaal 100 en door neveneffecten 

wordt geschat op lange termijn duizenden banen te kunnen creëren. 

● 60 Miljoen euro over acht jaar nog geen procent van de totale Gelderse 

begroting op jaarbasis bedraagt. 

● De EU zich inzet voor een investering van 3% van het BBP aan innovatie 

op jaarbasis. 

● Uiteindelijk iedereen beter wordt van innovatie. 

● Er omdat IMEC non-profit is en specifiek vanwege onze universiteiten 

naar Gelderland wil komen geen sprake is van een ‘race to bottom’.  
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Spreekt uit dat De Jonge Democraten de provinciale staten toejuichen om IMEC voor 
deze bijdrage naar Gelderland te halen.   

 

AAV 14-05-2018 
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2017 
AAV 22-05-2017 

 

 

AAV 15-01-2017 
ORG03 Het RPP, wat moeten we ermee? III 
Indieners Bestuur 

Woordvoerder Marten Porte 
Constaterende dat: 

● Het huidige RPP deels achterhaalt is 

● Het huidige RPP lang is 
Overwegende dat: 

● Niemand lange stukken tekst gaat lezen 
● Een gedetailleerd RPP moeilijk up to date te houden is 

Spreekt uit dat: 

● Het RPP herschreven moet worden naar een beperkt aantal thema’s die elk in 
ongeveer een halve pagina worden uitgewerkt. 

Toelichting: 
Het huidige RPP is lang, maar weinig mensen hebben het gelezen, het is ten dele 
achterhaald en het kost veel tijd om het RPP in zijn huidige vorm up to date te houden. 

Deze problemen zouden kunnen worden ondervangen door in het RPP alleen een aantal 
hoofdonderwerpen op te nemen die wat uitgebreider worden uitgewerkt. 
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2016 
AAV 15-06-2016  

ORG 01              Vertrouwenspersoon bij de JD 
Indieners Bestuur Arnhem-Nijmegen 

Woordvoerder Coen Ariens 

Constaterende dat 
 

- Er niemand is aangewezen waar leden bij problemen terecht kunnen. 
Overwegende dat  

-Het voor leden prettig is als er een aangewezen persoon binnen de afdeling is waarbij zij 
met eventuele problemen terecht kunnen. 

Spreekt uit dat 

- Er door het afdelingsbestuur een vertrouwenspersoon moet worden aangewezen. 
 

ORG 02              Moana for Burgemeester! 
Indieners Bestuur Arnhem-Nijmegen 

Woordvoerder Rob Arts 
Constaterende dat 

-activiteit heeft plaatsgevonden; 
- Deze avond uitermate geslaagd was; 
- Er door menigeen werd geopperd dat er op korte termijn opnieuw een PJO-activiteit moet 

komen. 
Overwegende dat  

-Het PJO-parlement een geschikte nationale vorm is om PJO’s met elkaar in contact te 
brengen; 
-Dit op lokaal niveau net zo geldt, e.g. de PJO-gemeenteraad; 
-Moana goede connecties bij zowel het CDJA als DWARS heeft; 

-Dronken mensen altijd de beste ideeën hebben. 
Spreekt uit dat 

- Moana met hulp vanuit het bestuur een PJO-gemeenteraad activiteit organiseert. 

 

ORG 06 Wij kiezen liever niet, maar sowieso niet bij AAVs  
Indieners Moana van IJsseldijk 
Woordvoerder Moana van IJsseldijk 

Constaterende dat 
- In het afgelopen jaar meerdere keren activiteiten van de JD Arnhem-Nijmegen gelijktijdig 

waren met activiteiten van D66 Rijk van Nijmegen (zie bestuursvragen) 

- Leden van de JD vaak ook lid zijn van D66 

Overwegende dat  
- AAVs en ALVs belangrijke activiteiten zijn om invloed uit te oefenen 

- Het niet wenselijk is dat leden moeten kiezen tussen activiteiten  
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Spreekt uit dat 
- Het bestuur voorkomt dat de eigen AAVs gelijktijdig gepland zijn met een activiteit van D66 

- Het bestuur voorkomt dat het een activiteit plant op het moment dat de ALV van D66 Rijk 

van Nijmegen of de ALV van D66 Arnhem is.  

- Het bestuur in de planning van activiteiten verder probeert te voorkomen dat activiteiten 

samenvallen met die van D66 Rijk van Nijmegen en D66 Arnhem 

- Het bestuur met de besturen van D66 Rijk van Nijmegen en D66 Arnhem  in gesprek gaat 

om te kijken hoe overlap in activiteiten voorkomen kan worden. 

 

 

 

 

 

 


