POLITIEK PROGRAMMA voor de stad Utrecht

Inleiding
Voor je ligt het politieke programma voor de stad Utrecht van de Jonge Democraten Utrecht. In dit
programma hebben wij onze visie op een aantal belangrijke lokale thema’s gevat. Ons programma
kenmerkt zich door een progressief en liberaal geluid. Wij gaan uit van de kracht van de bewoners,
ondernemers en studenten in ‘ons stadsie’ om hun eigen leven richting te geven. Tegelijkertijd
vinden wij het van belang dat de overheid zorgt voor gelijke kansen voor iedereen en hulp biedt
aan burgers die dat nodig hebben.
Dit Lokale Politieke Programma moet worden gezien als een aanvulling op het landelijke Politieke
Programma van de Jonge Democraten. Omdat onze stad voor eigen uitdagingen staat, vinden wij
het belangrijk om een lokaal programma te hebben dat daarop inspeelt. Onze leden kunnen door
middel van amendementen het programma aanpassen om nieuwe inzichten en standpunten een
plaats te geven. Hierdoor blijft het Lokale Politieke Programma een belangrijke leidraad voor onze
Afdeling om van Utrecht een nóg betere stad te maken.
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1. Openbaar bestuur
Openbaar bestuur is een belangrijk lokaal thema, omdat de Jonge Democraten Utrecht de burgers
willen betrekken bij de besluitvorming. Zo houden burgers feeling met de stad. Zeker op het gebied
van stadsgesprekken, open data en inzichtelijke raadsinformatie vinden de Jonge Democraten
Utrecht dat de gemeente Utrecht zich kan verbeteren.
Stadsgesprekken
In een stadsgesprek zoekt de gemeente de bewoner op om in gesprek te gaan over een bestuurlijk
thema dat in de wijk relevant is, zoals opvanglocaties van asielzoekers en duurzame energie. De
Jonge Democraten Utrecht zijn van mening dat deze stadsgesprekken vaker moeten plaatsvinden
en een sterk adviserende rol moeten hebben. Er zijn genoeg thema’s die spelen in de gemeente
waarover de inwoner beter geïnformeerd kan worden en betrokken kan worden bij
besluitvorming.
Open data
Op dit moment bestaat er de website Utrecht Open Data, die een overzicht geeft van de
beschikbare open data van de gemeente Utrecht. Deze website is onoverzichtelijk en weinig
handzaam. De gemeentefinanciën, concrete beleidsplannen en statistieken over bijvoorbeeld
luchtkwaliteit en criminaliteit zijn lastig te vinden. Het zou voor inwoners gemakkelijker moeten zijn
om dit soort informatie terug te vinden. De Jonge Democraten Utrecht zien graag dat er een
makkelijk doorzoekbare index komt en dat meer data op de website worden geplaatst. Daarnaast
kan de gemeente het bestaan van de site meer bekend maken onder de inwoners.
Inzichtelijke raadsinformatie
Om de inwoners meer te betrekken bij de besluitvorming in de gemeente, moet het makkelijker
worden om te weten wat er speelt in de gemeenteraad. De raadsagenda’s zouden inzichtelijker
moeten zijn, bijvoorbeeld door ze te ordenen op onderwerp en op de website van de gemeente
makkelijk beschikbaar te maken. Daarnaast zou er een mogelijkheid moeten zijn om notificaties te
krijgen als een onderwerp wordt besproken dat een inwoner interesseert (bijvoorbeeld, een
bepaalde wijk of thematisch). De betrokkenheid kan worden vergroot door de introductie van een
‘stemmentracker’ waaruit blijkt wat gemeenteraadsleden gestemd hebben. Daardoor wordt het
makkelijker te volgen welke thema’s spelen in de raad en wat een lokale politicus waarop jij
gestemd hebt, uitspookt in de raad. Bij de stemmentracker is het van belang dat deze goed
functioneert, doorzoekbaar is en geïndexeerd is per partij, raadsleden en onderwerpen. De lokale
politici zouden deze stemmentracker ook moeten kunnen koppelen aan hun sociale media
accounts. Burgers zouden ook actiever moeten worden gewezen op de beschikbare informatie,
bijvoorbeeld bij het versturen van stembiljetten, het verlengen van een paspoort of het doorgeven
van wijzigingen in de gemeenteadministratie.

2. Onderwijs en cultuur
Basis- en middelbaar onderwijs
Utrecht is een onderwijsstad bij uitstek. De Jonge Democraten Utrecht zetten in op het lager
onderwijs in Utrecht, om iedereen de kans te geven zich al direct zo optimaal mogelijk te
ontwikkelen naar de eigen capaciteiten. In navolging van de eerste samenwerkingsverbanden
tussen lagere scholen, die de afgelopen jaren onder de noemer ‘Brede scholen in Utrecht’ zijn
ontstaan, is het de komende tijd aan de gemeente om andere lagere scholen te stimuleren zich bij
dergelijke verbanden aan te sluiten. De Jonge Democraten Utrecht pleiten ervoor dat er, in
navolging van de Brede School Academie in Overvecht, in alle wijken in Utrecht instellingen
worden gerealiseerd voor kinderen met een hogere leerpotentie, die worden gehinderd door
taalvaardigheden. Voor leerlingen die moeite hebben mee te komen, dienen extra projecten te
worden opgezet gericht op taal en rekenen, met name in de sociaaleconomische zwakkere wijken
van Utrecht.
Daarnaast pleiten de Jonge Democraten Utrecht voor het stimuleren van middelbare scholen waar
onderwijs op verschillende niveaus wordt aangeboden. Op die manier blijven jongeren met een
verschillende opleidingsniveau met elkaar in contact. Dit is van belang nu hoger en lager
opgeleiden tegenwoordig in toenemende mate langs elkaar heen lijken te leven en dit al begint bij
het voortgezet onderwijs.
Middelbaar beroepsonderwijs
Het middelbaar beroepsonderwijs is van groot belang om iedereen in onze stad de kans te geven
een goede startkwalificatie voor de arbeidsmarkt te halen. In een stad waar het hoger onderwijs
erg prominent aanwezig is, lijken de mbo’s soms niet de aandacht te krijgen die zij verdienen. De
Jonge Democraten Utrecht vinden het daarom van groot belang dat de mbo’s goede opleidingen
aanbieden. Helaas zijn er momenteel niet genoeg plekken bij sommige opleidingen om iedereen
een plek te geven. De Jonge Democraten Utrecht willen dat er wordt gekeken of de capaciteit voor
bepaalde opleidingen vergroot kan worden of dat mbo’s beter verdeeld kunnen worden. Verder
juichen de Jonge Democraten Utrecht de samenwerking tussen lokale ondernemers en ROC’s toe
waar het gaat om het organiseren van stageplaatsen.
Hoger onderwijs
Het hoger onderwijs is van belang voor Utrecht, omdat dit werkgelegenheid genereert en (jonge)
mensen naar de stad trekt, die er daarna wellicht blijven wonen. De Jonge Democraten Utrecht
achten het van belang dat de huidige, hoge, status van de huidige (hoger) onderwijsinstituten
gehandhaafd blijft. Daarvoor is het van belang dat deze instellingen de juiste en kwalitatief goede
faciliteiten hebben en goed bereikbaar zijn.
Daarbij is een bijzondere rol voor de Uithof en het Science Park weggelegd. De Jonge Democraten
Utrecht vinden het van belang dat de gemeente de bereikbaarheid van de Uithof verder verbetert
en dat zij blijft investeren in de Uithof zelf. Dit Science Park kan namelijk bedrijven aantrekken, wat
wederom positief is voor de stad (in de vorm van investeringen en werkgelegenheid). De Jonge
Democraten Utrecht willen dat de Uithof zich ontwikkelt tot een ‘smart city’. Dat wil zeggen dat
onderwijsinstellingen en bedrijven de mogelijkheden krijgen om te experimenteren met nieuwe
technologieën in de wijk en in de woningen van de woningbouwcorporaties. Op en rondom de

Uithof moeten meer starterswoningen worden gebouwd om te zorgen dat de bewonerspopulatie
niet alleen uit studenten bestaat. Om het wonen op de Uithof aantrekkelijker te maken, moeten er
meer voorzieningen op de Uithof komen zoals winkels en horecagelegenheden. Hierdoor kan de
Uithof een bruisende wijk worden, ook ’s avonds en in de weekenden.
Aandacht voor kunst en cultuur in het onderwijs
Utrecht is een stad met een rijk aanbod aan kunst en cultuur. De Jonge Democraten Utrecht willen
dat alle leerlingen en studenten in onze stad in aanraking komen met deze goede voorzieningen. In
dat kader pleiten de Jonge Democraten Utrecht ervoor dat schoolklassen drie keer per jaar een
bezoek kunnen brengen aan een culturele instelling in Utrecht, zoals een museum of theater. Een
bijzondere onderwijsinstelling voor hoger onderwijs in Utrecht is de Hogeschool voor de Kunsten
Utrecht die een van de grootste onderwijsinstituten voor kunst en cultuur in Europa is. De Jonge
Democraten Utrecht waarderen de bijzondere rol van studenten van de HKU om onderwijs en
cultuur in de stad te verbinden. Deze studenten zouden verder kunnen worden betrokken bij het
stimuleren van programma’s waarbij studenten scholen bezoeken in het kader van cultuureducatie.
Studenten kunnen ook schoolklassen meenemen naar culturele instellingen in de stad.
Innovatie in scholen
De maatschappelijke rol van scholen gaat, volgens de Jonge Democraten Utrecht, verder dan het
bieden van goed onderwijs. Dit begint bij de schoolgebouwen, die een bredere invulling kunnen
krijgen. Daarbij kan worden gedacht aan (muziek)verenigingen, (hobby)clubs, consultatiebureaus,
kinderopvang en bibliotheken. Daarnaast vormen schoolgebouwen een logische locatie voor het
organiseren van volwassenen- en avondonderwijs, (taal)lessen voor immigranten en lokale
cursussen en workshops. Door veelvuldig gebruik van schoolgebouwen vormen deze ‘huiskamers’
in de wijk.
Voorts is de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de verduurzaming van de scholen en het
plaatsen van zonnepanelen. Waar er in Utrecht honderd geschikte schooldaken zijn om
zonnepanelen te plaatsen, zijn er tot nu toe op slechts een klein aantal scholen zonnepanelen
geplaatst. Daarnaast pleiten de Jonge Democraten Utrecht voor verdere verduurzaming van
schoolgebouwen, zoals het plaatsen van dubbel glas en spouwmuurisolatie. Ook moet, in lijn met
de ambitie van de gemeente Utrecht om zo snel mogelijk klimaatneutraal te zijn, bij nieuwbouw
worden ingezet op klimaatneutrale schoolgebouwen. Dit sluit bovendien aan op de
maatschappelijke functie van de schoolgebouwen, omdat de gebouwen kunnen dienen ter
illustratie bij onderwijs en voorlichting in de wijk over verduurzaming.
Zwanger en studeren
Faciliteiten voor zwangere studentes zijn weinig aanwezig; studeren met een kind is haast geen
optie. Uitwonende studentes moeten of op zichzelf wonen met een eventuele partner, dan wel
naar hun ouders terugverhuizen. De Jonge Democraten Utrecht vinden dat een voorbeeld kan
worden genomen aan Nijmegen, waar op initiatief van de gemeente woonruimte voor zwangere
studerende vrouwen en studentes met jonge kinderen is gerealiseerd. Deze vrouwen in staat
stellen hun opleiding af te ronden geeft hen betere kansen op de arbeidsmarkt en betere
ontwikkelingskansen voor het kind.

Festivals en culturele instellingen
Voor veel inwoners in een bruisende stad als Utrecht nemen festivals een belangrijke plaats in. Het
aanbod van festivals in Utrecht is erg divers. De Jonge Democraten Utrecht vinden dat de
gemeente moet zoeken naar voldoende gelegenheid om deze diversiteit aan festivals te behouden
en Utrecht meer te promoten als belangrijke festivalstad.
Verder pleiten de Jonge Democraten Utrecht voor meer aandacht voor culturele instellingen, zoals
musea. Er is een verschraling te zien in het aanbod van musea in de stad, terwijl musea een
belangrijke rol hebben in de ontspanning en educatie van inwoners en om toeristen naar Utrecht te
trekken. De gemeente zou meer moeten investeren in kansrijke, populaire musea en opties moeten
onderzoeken voor een museum gericht op de stad Utrecht.

3. Economie
De Jonge Democraten Utrecht vinden dat Utrecht zich verder moet profileren als een
ideeëneconomie. De gemeente Utrecht kan dit doen door de uitvoering van innovatieve ideeën te
stimuleren door kritisch te kijken naar beperkende regels of anderszins te faciliteren.
Ondernemerschap
De gemeente moet zich meer focussen op het ondersteunen van startende ondernemers in
Utrecht. De gemeente krijgt van de staat een jaarlijks bedrag om haar ondernemers te
ondersteunen. De gemeente zou dit geld moeten investeren in startende ondernemers die een
duurzame onderneming willen oprichten, door ze bijvoorbeeld workshops, startersleningen en
advies te geven. Studenten zouden al tijdens hun studie kennis moeten kunnen maken met
ondernemerschap. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door het opzetten van een ‘ondernemersloket’ op
de Uithof. Door hen te stimuleren in Utrecht hun onderneming op te richten, draagt dit bij aan de
economie van Utrecht en zorgt het voor een gunstig, progressief ondernemersklimaat.
Daarnaast vinden de Jonge Democraten Utrecht dat zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers)
ondersteund moeten worden door hen eenvoudig de benodigde informatie te verschaffen en te
begeleiden bij de wet- en regelgeving rondom ZZP’ers.
Regelvrije bijstand
De gemeente wou, in samenwerking met de Universiteit Utrecht, onderzoek doen naar de
mogelijkheden voor een basisinkomen. Door tegenwerking van de Rijksoverheid is dit onderzoek
niet uitgevoerd. Op dit moment wil de gemeente een experiment uitvoeren met regelvrije bijstand
voor een kleine groep inwoners, die langdurig in de bijstand zitten met weinig kans om nog aan het
werk te komen. Het geld dat wordt bespaard op de begeleiding bij het zoeken naar werk van deze
groep, kan worden geïnvesteerd in inwoners met een grote kans om een baan te vinden. Deze
maatregel kan zichzelf potentieel via de belastingen terugverdienen en voorkomt een hoop
rompslomp en last voor mensen die langdurig in de bijstand zitten met weinig perspectief om nog
aan het werk te komen. De Jonge Democraten Utrecht ondersteunen dit idee van harte en zien
graag een experiment met regelvrije bijstand.
Horeca
De Jonge Democraten Utrecht zijn van mening dat de horeca in hoge mate bijdraagt aan de
gezelligheid in de stad. De gemeente heeft een streng beleid dat er buiten de terraspinnen niet
gedronken mag worden, waardoor de aansprakelijke terras eigenaar een boete krijgt indien dit toch
gebeurd. Ondernemers zijn niet in staat constant hun bezoekers in de gaten te houden en zijn de
dupe van een overtreding van de bezoeker. De straffen moeten proportioneel zijn aan de
overtreding en minder zwaar zijn. De gemeente kan experimenteren met terrassen zonder pinnen,
waar de verkeersveiligheid niet in het geding is. Daarnaast zou ook de overschrijdende drinker
gewaarschuwd dan wel gestraft moeten worden.

4. Duurzaamheid
Klimaatverandering is een groot probleem: de aarde warmt steeds verder op, weer wordt
extremer en diersoorten sterven uit. De Jonge Democraten Utrecht stellen daarom dat
duurzaamheid niet alleen hoog op de (inter)nationale-, maar ook op de lokale agenda moet staan.
De winst valt lokaal onder andere te behalen op het gebied van afvalverwerking en luchtkwaliteit.
Afval
De Jonge Democraten Utrecht zijn van mening dat er veel te winnen is binnen het huidige
afvalbeleid. Sinds kort is de gemeente begonnen met het ‘nieuwe inzamelen.’1 De Jonge
Democraten Utrecht juichen dit initiatief toe, maar plaatsen hier ook een kritische noot bij. Zo
wordt in veel huishoudens nog niet of nauwelijks afval gescheiden. Daar komt bij dat er te weinig
plekken ondergrondse containers zijn om het overige afval, zoals plastic, papier en textiel, weg te
gooien. Daarnaast is het voor veel inwoners van de stad (denk vooral aan studentenhuizen) niet
duidelijk dat GFT-afval door de gemeente wekelijks wordt opgehaald. Ook is vaak onduidelijk dat
daarvoor kosteloos een container kan worden aangevraagd bij de gemeente. Er zijn zelfs containers
die geschikt zijn voor mensen die in een flat wonen: die zijn kleiner en hebben een hengsel in plaats
van wieltjes om de container van de trappen te kunnen dragen. De Jonge Democraten Utrecht
vinden dat deze containers niet op aanvraag, maar standaard aan elk huishouden zouden moeten
worden verstrekt. Daar kan direct een folder bij worden gevoegd met informatie over het ophalen
van GFT-afval door de gemeente.
De Jonge Democraten Utrecht vinden dat er niet alleen meer containers zouden moeten komen,
zowel ondergronds als per huishouden, maar dat er ook moet worden gekeken naar het ophalen
van afval door de gemeente. Zo zijn er steeds meer gemeentes die wekelijks plastic ophalen en het
scheiden van plastic mede faciliteren door alle inwoners gratis afvalzakken voor plastic te
verstrekken.2 De Jonge Democraten Utrecht vinden kortom dat de gemeente meer moet inzetten
op afvalverzameling en – scheiding, door meer containers en het uitbreiden van het wekelijks
ophalen van afval.
De Jonge Democraten Utrecht zijn voorts van mening dat het systeem van afvalheffing opnieuw
moet worden bekeken. Op dit moment wordt die heffing per huishouden geheven en moet je als
tweepersoonshuishouden voor drie personen afvalstoffenheffing betalen. De Jonge Democraten
stellen dat dit het scheiden van afval of het minderen van afvalproductie niet ten goede komt. Het
maakt immers niet uit hoeveel vuilniszakken je gebruikt en hoeveel afval je weggooit, als je er een
vast bedrag per maand voor moet betalen. Als je per vuilniszak zou moeten betalen, kan dit het
scheiden van afval stimuleren om de kosten zo te beperken. De Jonge Democraten Utrecht zien
dan ook meer heil in het principe ‘de vervuiler betaalt.’
Luchtkwaliteit
De Jonge Democraten Utrecht stellen dat er ook op het terrein van luchtkwaliteit veel te winnen
valt. De luchtkwaliteit van Utrecht laat nog steeds veel te wensen over, onder meer omdat bussen,
auto’s, scooters en motorbootjes tot op heden overal mogen komen. Het centrum van Utrecht is
nu eenmaal klein en de vervuilende stoffen die daarin worden uitgestoten, hebben onvoldoende
1
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ruimte om te verdwijnen.
Het is tijd voor meer en concretere maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De milieuzone
en de uitbreiding daarvan moeten daar één van zijn. De milieuzone is op 1 juli 2015 ingevoerd en
omhelst de binnenstad, het stationsgebied en de Jaarbeurs. Personen- en bestelauto’s die op diesel
rijden en een kenteken van voor 1 januari 2001 hebben, mogen niet meer die zone in.3 De
luchtkwaliteit van de stad Utrecht is significant verbeterd sinds de invoering van de milieuzone.
Mede dankzij deze invoering voldoet het centrum van Utrecht inmiddels aan de EU normen
omtrent de uitstoot van stikstofdioxide.4 Aangezien deze maatregel op een relatief korte termijn
zoveel effect heeft, pleiten de Jonge Democraten Utrecht ervoor om hierin een stap verder te gaan.
Ten eerste kan daarbij worden gedacht aan uitbreiding van de milieuzone, ofwel in oppervlakte,
ofwel voor welke voertuigen die zone geldt. De milieuzone kan in oppervlakte worden uitgebreid
tot wijken om het centrum heen, zoals Tolsteeg of de Vogelenbuurt. Daarbij is het van belang dat
goed gekeken wordt naar de bereikbaarheid van de binnenstad en hoe die gewaarborgd kan
blijven. Die bereikbaarheid is immers essentieel voor de bevoorrading en daarmee de (kleine)
ondernemers in de binnenstad. Het is dus noodzakelijk dat goed gekeken wordt of en naar welke
wijken uitbreiding mogelijk is, of dat dat wellicht op de langere termijn een optie is (als
bijvoorbeeld ook bestelauto’s schoner worden). De milieuzone kan ook worden uitgebreid door
auto’s met een kenteken dat is afgegeven vóór 1 januari 1996 (een verschuiving van 5 jaar) te weren
uit de zone. Daarnaast is het een optie om de milieuzone uit te breiden naar andere voertuigen dan
de auto, zoals scooters en motorbootjes. Beide voertuigen zijn ook (zeer) vervuilend en hebben niet
zelden een dieselmotor, maar mogen tot op heden de binnenstad/-wateren van Utrecht in. De
Jonge Democraten Utrecht pleiten ervoor om deze voertuigen ook te weren uit de milieuzone,
waarbij nader moet worden bekeken hoe die regels op die voertuigen kunnen worden
gespecificeerd en toegepast.
Op de lange termijn willen de Jonge Democraten Utrecht dat het centrum van de stad volledig vrij
is van voertuigen met een verbrandingsmotor. Elektrische motoren zijn dan nog wel toegestaan in
het centrum van de stad.
Groen ondernemen
De Jonge Democraten Utrecht stellen dat het milieu niet alleen de verantwoordelijkheid is van de
burger, maar ook van ondernemers. Aandacht voor groen ondernemerschap is dan ook belangrijk.
De gemeente kan ondernemers bewust maken van hun manier van ondernemen en hen stimuleren
op een groene manier te ondernemen, bijvoorbeeld door middel van subsidies. Ook zou de
gemeente groene bevoorrading, zoals door fietskoeriers of elektrische bussen, kunnen stimuleren.5
Daarbij zou er ook aandacht moeten zijn voor de circulaire economie (economisch systeem
bedoeld om de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en
waardevernietiging te minimaliseren).6 Tot op heden is dit met name een landelijk thema, maar het
zou ook op lokaal niveau meer aandacht moeten en kunnen krijgen.
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(Woning-)bouw
De Jonge Democraten Utrecht stellen dat er aandacht moet zijn voor de manier waarop wij
bouwen en wonen in Utrecht, omdat hierin op het gebied van duurzaamheid zeker ook te winnen
valt. Er moet worden gekeken naar het energieneutraal maken van zowel nieuw te bouwen huizen
en gebouwen als al bestaande bouw. Dit biedt een enorme uitdaging en kans: het besparen van
CO2-gassen en meer werkgelegenheid. Mede gezien het kostenplaatje moeten plannen hiervoor
goed van tevoren uitgedacht worden. Overijssel zou als voorbeeld kunnen dienen; de provincie
schiet daar het energiezuinig maken van je huis voor, door onder andere zonnepanelen en goede
isolatie. Het energieverbruik daalt substantieel en de consument hoeft minder te betalen. Door de
criteria voor het bouwen en slopen dusdanig aan te passen kan een circulaire economie in de
bouwsector worden gestimuleerd. Ook vinden de Jonge Democraten Utrecht het van belang dat
gekeken wordt hoe gebouwen niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk ‘groener’ kunnen worden,
door er bijvoorbeeld een daktuin op aan te leggen. Dit gebeurt nu al op de Uithof en dit is niet
alleen goed voor de luchtkwaliteit, maar kan ook verbindend werken, doordat een buurt of een flat
bijvoorbeeld gezamenlijk een moestuin aanlegt en onderhoudt.
Groenere vormen van energie verdienen meer aandacht binnen de gemeente en zouden
gestimuleerd moeten worden door middel van subsidie. Hiervoor kan met name gedacht worden
aan het opschroeven van het Fonds voor Utrechtse Energie, waarmee bedrijven en initiatieven op
het gebied van duurzaamheid worden gestimuleerd. Verder kan nagedacht worden over ruimte
voor (meer) schone energie, zoals het faciliteren van de bouw van een nieuw windmolenpark.

5. Verkeer
De Jonge Democraten Utrecht zien een schone, groene manier van transport in de gemeente voor
zich. Het gebruik van de fiets en het OV wordt zoveel mogelijk bevorderd, waarbij het OV
duurzaam wordt gemaakt. Tegelijkertijd wordt het gebruik van de auto in de binnenstad
ontmoedigd. De toekomst van het vervoer in Utrecht ligt niet in ouderwetse, vervuilende
vervoersmiddelen, maar in hoogwaardige, duurzame en innovatieve vervoersmethodes. De
prioriteit bij het investeren in verkeer zou moeten liggen bij de fiets en het openbaar vervoer.
Fietsbeleid
In een echte studentenstad als Utrecht past een progressief fietsbeleid. De afgelopen jaren is er al
bewustzijn gecreëerd binnen de raad en gemeente voor het belang van fietsen in Utrecht. De Jonge
Democraten Utrecht zijn van mening dat het gebruik van de fiets in Utrecht door middel van
verschillende maatregelen verder bevorderd kan worden:
- Het aanleggen van meer, goed bereikbare fietsenstallingen met voldoende capaciteit. Bewaakte,
onbetaalde fietsenstallingen hebben hierbij de voorkeur.
- Snelfietsroutes, ook wel ‘fietssnelwegen’, dienen op veel gebruikte trajecten te worden
aangelegd. Deze routes moeten zo min mogelijk worden gehinderd door autowegen en (onnodige)
verkeerslichten.
- Gevaarlijke verkeerspunten voor fietsers in Utrecht dienen te worden aangepakt. Herkenbare
fietspaden, verduidelijking van verkeerssituaties en ‘fietssnelwegen’ kunnen hieraan bijdragen.
- De ketenmobiliteit tussen de fiets en het OV dient actief te worden gestimuleerd door middel van
betere faciliteiten bij herkomst- en bestemmingsstations.
- Fietsen worden alleen weggehaald als ze hinderlijk of te lang gestald zijn. Verder dient in het
beleid van de gemeente duidelijker te zijn waar en waarom fietsen weggehaald worden.
- Verbeterde voorlichting door de gemeente over rechten en plichten na diefstal van een fiets.
Openbaar vervoerbeleid
Gebruiksgemak en betrouwbaarheid zijn cruciaal voor het openbaar vervoer. Met de aanleg van de
Uithoflijn heeft Utrecht een stap gezet in een verbeterde bereikbaarheid van het Science Park
Utrecht. De Jonge Democraten Utrecht menen dat het belangrijk is om het tramnetwerk in de stad
(-en regio) uit te breiden, bijvoorbeeld door de aanleg van een tramverbinding naar Leidsche Rijn
en De Bilt. Een hoogfrequent, hoogwaardig tramnetwerk zal naar verwachting de concurrentie met
de auto aan kunnen gaan. Naast een betrouwbaar, kwalitatief hoogwaardig OV-netwerk, zorgt dit
voor verbetering van de luchtkwaliteit en verduurzaming van de stad.
Waar het niet mogelijk is om trams te laten rijden, dienen zo schoon mogelijke bussen te worden
ingezet. Om dit te realiseren dient te worden ingezet op innovatie en technologie.
De Jonge Democraten Utrecht vinden de aanleg van een extra Intercity-station in Utrecht
wenselijk. Dit Intercitystation zou kunnen worden aangelegd in Leidsche Rijn, aangezien dit de
grootste groeikern van Utrecht is. Zodoende worden reizigersstromen niet alleen rond Utrecht
Centraal gecentreerd, krijgen andere delen van de stad een economische impulsen en wordt de
bereikbaarheid van Utrecht vergroot. De Jonge Democraten menen wel dat hierbij scherp de
kosten en baten afgewogen moeten worden, alsmede de wensen van bewoners en eventuele
milieuschade.

Autobeleid
De Jonge Democraten Utrecht zien het liefst een autoluwe binnenstad, waarbij hoogfrequent en
kwalitatief uitstekend openbaar vervoer de binnenstad verbindt met omliggende wijken. Om de
bereikbaarheid van Utrecht te garanderen, moet het voor automobilisten op zogenoemde
transferia mogelijk zijn om in buitenwijken van de stad over te stappen van de auto naar het
openbaar vervoer. Deze transferia kunnen worden aangelegd op reeds bestaande en natuurlijke
knooppunten met het openbaar vervoer.
Anderzijds dienen woonwijken rond het centrum goed bereikbaar te blijven met de auto. De
doorstroom op ringwegen rondom Utrecht dient verbeterd te worden; onder andere door het
gelijktrekken van de maximumsnelheid tot 80 kilometer en minder en efficiëntere stoplichten.
Ook dient kritisch gekeken te worden naar het uitbreiden van snelwegen van en naar Utrecht. Er
dient uitbreiding plaats te vinden op die plekken waar er grote economische verliezen worden
geleden.
Het rijden van een auto met innovatieve technologie, zoals elektrisch rijden, dient bevorderd te
worden. De gemeente kan dit stimuleren door hiervoor positieve financiële prikkels aan te bieden,
bijvoorbeeld in de vorm van een subsidie of laadpalen.
Verkeer op de grachten
De Jonge Democraten Utrecht zien duurzame en schone grachten voor zich, waar volop recreatie
mogelijk is door middel van kano’s en rondvaarten. Om dat doel na te streven dienen de motoren
van motorbootjes elektrisch te zijn om in aanmerking te komen voor een vaarvergunning. Om de
huidige vergunninghouders te bewegen hun motor in te ruilen kan een lokaal fonds worden
opgericht, waarbij een bijdrage wordt geleverd aan het inruilen van de motor.
Distributievervoer
Op dit moment heeft elk bedrijf zijn eigen distributie van goederen richting de binnenstad. Zo
komen vele malen per dag komen bestelbusjes en vrachtwagens de binnenstad binnen, terwijl de
vracht gecombineerd had kunnen worden. De Jonge Democraten Utrecht stellen distributiecentra
aan de rand van de stad voor, waar de goederen worden verzameld al voor deze gezamenlijk naar
de binnenstad vervoerd worden. De gemeente kan hierin bijdragen door bijvoorbeeld
distributiecentra die zo opereren te subsidiëren.

6. Wonen
Studentenhuisvesting
Momenteel tellen de hogere onderwijsinstellingen in Utrecht tezamen bijna 70.000 studenten.
Slechts de helft hiervan woont in Utrecht. Studenten in Utrecht hebben moeite om woningen te
vinden en betalen daar vaak de hoofdprijs voor. Voor MBO-studenten is dit mogelijk nog lastiger,
omdat de studentenkamers die er zijn vaak enkel bedoeld zijn voor studenten van het hoger
onderwijs. De gemeente moet zich meer focussen op het beschikbaar maken van woningen voor
studenten (dus ook MBO-studenten) en starters door bijvoorbeeld prioriteit te geven aan
studentenwoningbouw bij bestemmingsplannen. Ook zou de gemeente de mogelijkheden tot
hoogbouw en eventueel containerwoningen moeten onderzoeken, met als doel meer woonruimte
te realiseren. Brandveiligheid en gasveiligheid zijn nog steeds een veelvoorkomend probleem in
studentenhuisvesting, ook in kleinere studentenhuizen. De brandweer dient hier strenger en
frequenter op te controleren. De gemeente dient huiseigenaren voor te lichten en te straffen indien
de veiligheid in het geding is. Daarnaast moet de gemeente het voor verhuurders interessant
maken om studentenwoningen te verduurzamen. Studenten kunnen deze kosten immers niet zelf
dragen en wonen vaak niet lang genoeg in deze woningen om hier profijt van te hebben.
Tegengaan sociale tweedeling
Het historische centrum van Utrecht is terecht bij iedereen geliefd. Mensen met een lager inkomen
verlaten de binnenstad en trekken naar wijken als Kanaleneiland en Overvecht, aangezien de prijs
voor vergelijkbare woonruimte daar lager ligt. De gemeente moet voorkomen dat er een
geografische tweedeling ontstaat tussen arm en rijk.
Een betere verspreiding van huishoudens met lagere inkomens zorgt voor een betere
leefomgeving, wat kan leiden tot een gemeente-brede afname van criminaliteit. De Jonge
Democraten Utrecht vinden dat de gemeente actief sociale woningen moet subsidiëren of
stimuleren voor de laagste inkomens in wijken met een relatief grote tweedeling. Scheefwoners
dienen daarnaast te worden gestimuleerd om door te schuiven naar huizen binnen hun
prijscategorie. Daarnaast moeten mogelijkheden om elkaar te ontmoeten in de wijk, zoals
sportclubs en buurthuizen, ondersteund worden door de gemeente.
Huisjesmelkers
In de gemeente Utrecht zorgen huisjesmelkers voor problemen. Huisjesmelkers overtreden
systematisch de regels: zij vragen te hoge huurprijzen, overtreden veiligheidsnormen en
intimideren in sommige gevallen huurders die over de misstanden berichten. Op dit moment ligt de
verantwoordelijkheid bij de huurder, die het huurteam dient in te schakelen. Dit gebeurt vaak niet
vanwege de negatieve reactie van de verhuurder. De Jonge Democraten Utrecht vinden dat de
gemeente actief steekproeven moet gaan nemen en de bereikbaarheid van het Huurteam moet
verhogen. Snelle, adequate reactie op binnenkomende meldingen is onontbeerlijk en, indien nodig,
dienen sancties opgelegd te worden.

Leidsche Rijn
Leidsche Rijn is een belangrijke groeikern van de gemeente Utrecht: tot 2025 worden hier 31.000
woningen gebouwd voor ongeveer 100.00 mensen. De gemeente dient bij deze grootschalige
nieuwbouw het comfort van bewoners in acht te nemen en aandacht te hebben voor recreatie.
Groene recreatie dient een belangrijk onderdeel te zijn van Leidsche Rijn. Met het oog op de
toekomst dient de woningbouw zoveel mogelijk energieneutraal te zijn. Als locatie voor de aanleg
van een extra intercity station is Leidsche Rijn een goede optie.

7. Volksgezondheid
Op het gebied van Zorg en Welzijn spelen in Utrecht een aantal thema’s. De volgende thema’s
worden uitgelicht: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), preventieve gezondheidszorg
en seksuele gezondheid.
WMO
De decentralisatie van de zorg heeft in 2015 geleid tot onder andere het afschaffen van de AWBZ
en het onderbrengen van de verschillende zorgtaken bij onder andere gemeenten en
zorgverzekeraars (WMO en Zorgverzekeraarswet). De gedachte achter de decentralisatie is het
goedkoper en dichter bij huis leveren van de noodzakelijke dagelijkse ondersteuning. De bekendste
voorbeelden van deze ondersteuning zijn dagbesteding en de huishoudelijke hulp.
De Jonge Democraten Utrecht zijn voorstander van decentralisatie van zorg; zo zijn sociale
netwerken beter in kaart te brengen en kan zorg dichter bij de bewoner geleverd worden en meer
aansluitend op de behoefte. Spin in het web zijn de mantelzorgers en vrijwilligers die veel
ondersteuning bieden aan de bewoners. Om hen goed te ondersteunen zullen goed overleg en
adequaat inspelen op de behoeftes van bewoners cruciaal zijn.
Dit kan door medische technologie. De medische technologie blijft zich ontwikkelen en biedt al
mogelijkheden om de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren. Door als gemeente het
gebruik van deze mogelijkheden te stimuleren, zoals health wearables (apps en apparaten), kan de
gemeente zijn bewoners ondersteunen. Door de bouw van woningen met aanwezige
zorgtechnologie te stimuleren, kan de gemeente ervoor zorgen dat ouderen langer thuis blijven
wonen. Deze ‘slimme woningen’ kunnen bijvoorbeeld eenvoudiger contact maken met de
verpleging en technologie bevatten tegen vallen en het open laten staan van het gas.
Een andere belangrijke taak die bij gemeenten ligt door de decentralisering is de maatschappelijke
opvang en het bevorderen van deelname aan de maatschappij. De gemeente dient ervoor te
zorgen dat deze taken niet uit het oog worden verloren. De Jonge Democraten Utrecht zien de
gemeente als instantie die ondersteuning regelt voor mensen in acute nood, zoals tijdelijke opvang,
en op structurele wijze een begeleidingstraject aanbieden om het leven weer op de rit te krijgen.
Preventieve gezondheidszorg
De Jonge Democraten Utrecht vinden dat voorkomen beter is dan genezen. Leefstijl gerelateerde
welvaartsziektes, zoals hart- en vaatziekten, leveren een substantiële bijdrage aan de ziektelast en
sterfte in Nederland. Op dit moment worden er in Utrecht al initiatieven ontplooid, voor
voornamelijk kinderen, om te werken aan een gezonde levensstijl. Wij zien graag dat bewezen
effectieve gezondheidsprogramma’s zo breed mogelijk moeten worden ingezet door de gemeente
in samenspraak met de relevante partijen (GGD, scholen, ouders, werkgevers), zodat de
gezondheidswinst zo groot mogelijk is. Op sportclubs en scholen moet er meer aandacht komen
voor de rol van gezonde voeding.
Seksuele gezondheid
Jongeren tot 25 jaar en burgers met een verhoogd risico op seksueel overdraagbare aandoeningen
(SOA’s), zoals prostituees en homoseksuelen, hebben nu het recht zich gratis te laten testen op

SOA’s. De Jonge Democraten Utrecht vinden seksuele gezondheid een belangrijk thema en willen
dat de gemeente de mogelijkheid biedt aan al haar inwoners om zich anoniem te laten testen op
SOA’s.

8. Jeugdzorg
Op 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet ingevoerd waardoor de verantwoordelijkheid voor de
jeugdzorg is neergelegd bij de gemeente. Het wordt steeds duidelijker dat deze transitie (soms)
moeizaam verloopt. Zo trok de Kinderombudsman in november al harde conclusies en ook recent
kwam het nieuws naar buiten dat jeugdzorg te wensen over laat. De Jonge Democraten Utrecht
zien dat er ook in Utrecht ruimte voor verbetering bestaat.
Vrijwillig kader
Eén van de speerpunten van de nieuwe Jeugdwet is preventie. Het is van belang dat er voldoende
wordt geïnvesteerd in de vrijwillige fase, zodat escalatie zoveel mogelijk kan worden voorkomen.
Op dit moment krijgen meer jongeren zwaardere problematiek, omdat zij in een vroegtijdig
stadium onvoldoende hulp hebben gekregen; zo is sinds de invoering van de nieuwe Jeugdwet het
aantal gesloten plaatsingen behoorlijk gestegen. De Jonge Democraten Utrecht vinden dat daar nog
veel te winnen valt en vinden het van groot belang dat de gemeente meer investeert in het
vrijwillig kader. Op dit moment behelst het vrijwillig kader met name logistieke hulp en
opvoedondersteuning voor de ouders. Het is ook van belang dat er hulp is voor verslaving,
gedagsproblemen en andere problematiek. Het is evident dat er binnen het vrijwillig kader minder
(diagnostische) mogelijkheden zijn dan in een verplicht kader, waarvoor nu te weinig financiële
ruimte is. Met de nieuwe Jeugdwet is er veel veranderd in het palet aan hulpverlening en is de
gemeente verantwoordelijk voor het inkopen van zorg. Jongeren krijgen niet altijd de juiste hulp op
het juiste moment. Op het moment dat er zo veel en divers mogelijke hulpverlening beschikbaar is
in het vrijwillig kader, kan dat een preventieve werking hebben. Hoewel de Jonge Democraten
erkennen dat de gemeente niet alle hulp kan kopen die nodig is, is het wel van belang dat er zoveel
mogelijk adequate hulp beschikbaar is, ook in het vrijwillig kader. Het moet namelijk niet zo zijn dat
er op het moment dat een kind onder toezicht staat, er ineens een heel nieuw palet aan
hulpverlening beschikbaar komt wat er eerst niet was. Door jongeren in een vroegtijdig, vrijwillig
stadium te helpen met hun problemen wordt escalatie, in het uiterste geval leidend tot opname in
een gesloten instelling, voorkomen.
Verantwoordelijkheid over instellingen
In navolging op het voorgaande achten de Jonge Democraten Utrecht het noodzakelijk dat de
gemeente niet alleen zorgt voor de juiste hulp op het juiste moment, maar ook een controlerende
rol op zich neemt. De gemeente moet zowel de gecertificeerde instellingen (die van de gemeente
een mandaat hebben gekregen) als de open en gesloten instellingen waarin jongeren worden
geplaatst actief controleren. De Jonge Democraten stellen dat een controle van zeker eenmaal per
jaar noodzakelijk is. De Jonge Democraten vinden het wenselijk als de gemeente die controle zelf
uitvoert, aangezien het kwetsbare kinderen betreft die zich niet kunnen verdedigen en van ons
afhankelijk zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om ervoor te zorgen dat de
situatie voor hen, hoe schrijnend die misschien ook is, zo goed mogelijk is. En daarvoor is controle
nodig, zodat de kwaliteit van de instellingen binnen de jeugdzorg gemonitord, verbeterd en
gegarandeerd kan worden. Deze controle moet onder meer toezien op niveau en breedte van
hulpverlening, de pedagogische ondersteuning en de veiligheid van de kinderen.
Daarbij moet met name aandacht zijn voor de instellingen waarin kinderen gesloten kunnen
worden geplaatst. Hoewel gesloten plaatsing alleen mogelijk is met een machtiging van de rechter,

draagt de gemeente ook verantwoordelijkheid aangezien zij deze instellingen financiert. Uit het
eerder genoemde rapport van de Kinderombudsman bleek dat het aantal (crisis-)plaatsingen in de
gesloten jeugdhulp toeneemt. De Jonge Democraten achten het van groot belang dat deze gesloten
instellingen een bepaalde standaard hebben en de jongeren daar op een zo goed en veilige
mogelijke manier worden opvangen. Kinderen moeten veilig en gezond kunnen opgroeien, ook al
zitten ze in een instelling. De gemeente kan hierop toezien door deze instellingen elk kwartaal te
controleren.

9. Veiligheid
Veiligheid, het beschermen van inwoners tegen- en het voorkomen van slachtoffers van
criminaliteit, is een groot goed: zonder veiligheid is vrijheid ondenkbaar. De veiligheid in Utrecht
moet worden gewaarborgd en waar nodig verbeterd. Doordat mensen zich onveilig voelen, zijn ze
ook onvrij. Iedereen moet zich juist kunnen ontplooien op zijn eigen manier. De gemeente moet de
nodige kaders scheppen, waarbinnen iedereen de vrijheid heeft om zich te ontwikkelen. Ook zou
de gemeente meer moeten inzetten op preventie in plaats van repressie, om de stad veiliger te
maken.
Veilige buurt
Utrecht is een relatief veilige stad. Soms ervaren burgers dat anders. Hoe veilig burgers zich voelen
verschilt sterk per wijk. Zo voelen 10% van de inwoners van Overvecht, 6% van de inwoners van
Zuidwest en 4% van de inwoners van Noordwest en West zich vaak onveilig in hun eigen buurt,
maar varieert dit voor de rest van Utrecht slechts tussen 1 en 3%.
De Jonge Democraten Utrecht willen dat de gemeente bewoners en ondernemers betrekt bij het
veiligheidsbeleid. Het Burgernet moet beter worden benut door de inzet en het aantal deelnemers
ervan te vergroten. Ook kan aandacht worden besteed aan burgerinitiatieven op dit gebied, zoals
whatsapp-groepen ter controle van de buurt. Omdat de problemen per wijk verschillen, moet de
aanpak per wijk worden bekeken. Het is daarnaast belangrijk dat bewoners meebeslissen over de
veiligheidsprioriteiten in hun wijk; bijvoorbeeld waar (extra) gesurveilleerd moet worden of
snelheidscontroles moeten plaatsvinden. Als burgers melding doen van overlast, is het belangrijk
dat ze daar een goede en snelle terugkoppeling op krijgen.
Preventie jeugdcriminaliteit
Het is belangrijk dat in een vroeg stadium aandacht wordt besteed aan jongeren die overlast
veroorzaken of crimineel gedrag vertonen, zodat voorkomen kan worden dat jongeren (verder)
afglijden. Bij signalering hiervan ligt een belangrijke taak voor de wijkagent. Het is van belang dat
gekeken wordt naar een passende straf, waarbij ook moet worden gekeken naar de oorzaak van
het gedrag. Hier ligt een belangrijke taak voor de ouders. Als dat niet voldoende is, kunnen ook
Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming of de leerplichtambtenaar worden betrokken.
Eventuele hulp moet niet alleen voor de jongere zijn, maar ook voor het gezin. Daarmee kan
worden voorkomen dat eventuele jongere gezinsleden in de problemen komen en kunnen ouders
worden ondersteund.
Crisiscommunicatie
Aandacht voor crisismanagement is belangrijk. Bij een crisis dient de voorzitter van de
Veiligheidsregio, de burgemeester van Utrecht, de leiding te nemen. Die voorzitter moet tijdens en
na afloop van de crisis het aanspreekpunt blijven en is verantwoordelijk voor het aansturen van de
hulpdiensten. Bij een crisis is het belangrijk om op een eenduidige manier te communiceren naar
burgers. Daarvoor moet de overheid meer gebruik maken van sociale media en andere moderne
communicatiemiddelen. Hierbij is het belangrijk dat de diverse overheidspartijen eenzelfde
boodschap uitdragen, waarbij zij transparant en duidelijk zijn. Op die manier wordt voorkomen dat

er onnodige paniek ontstaat en blijft de burger goed op de hoogte. Daarnaast moeten slachtoffers
bij een crisis centraal staan en contact kunnen opnemen met een speciale informatielijn.
Prostitutie
De bouw van de prostitutiezone Het Nieuwe Zandpad wordt uitgesteld, wat nog meer vertraging
betekent in een langlopende zaak. Dit is teleurstellend nieuws voor alle betrokkenen, vooral voor
de sekswerkers die al tijden wachten tot ze weer aan de slag kunnen. De veiligheid van de
sekswerkers dient voorop te staan. De nieuwe prostitutiezone moet veilig, beheersbaar en
controleerbaar zijn. De Jonge Democraten Utrecht stellen dat Utrecht hierin zou kunnen leren van
de gemeente Amsterdam en de nieuwe inrichting van de Wallen. Sekswerkers kunnen daar als
ZZP’er zelf een raam huren bij een bedrijf dat de ramen exploiteert (en dat onder meer gerund
wordt door voormalig sekswerkers). Zodoende blijven ze eigen baas en beheren ze hun eigen
bedrijf en inkomsten. Hierdoor kan uitbuiting van sekswerkers grotendeels worden voorkomen.
Gereguleerde wietteelt
Legalisering en regulering van wietteelt is een van de bekendere progressieve standpunten van de
Jonge Democraten. De legalisering van wietteelt biedt oplossingen voor de wisselende kwaliteit en
sterkte, gebrekkige voorlichting en kosten voor repressie. Bij legalisering kan de kwaliteit van wiet
worden gecontroleerd, effectievere medische zorg geboden en accijns geheven worden, wat een
ontmoedigende financiële prikkel geeft. Door wiet uit de illegaliteit te halen is voorlichting over
risico’s mogelijk en kan de consument een meer bewuste keuze maken. Daarbovenop zal de
productie van drugs geen bron van inkomsten zijn voor criminele organisaties.
Experimenteren met gereguleerde wietproductie gaat de Jonge Democraten Utrecht niet ver
genoeg. Het liefst zien wij algehele regulering van de wietteelt in de gemeente Utrecht, leidend tot
bovengenoemde voordelen voor volksgezondheid en maatschappij.
Privacy versus veiligheid
Het waarborgen van veiligheid heeft vaak ook een relatie met privacy. De Jonge Democraten
Utrecht willen de privacy van Utrechters maximaal beschermen. Inperkingen van vrijheden of
inbreuken op de privacy ter bevordering van de veiligheid dienen altijd verantwoord te worden.
Dergelijke maatregelen moeten effectief, noodzakelijk en voldoende onderbouwd zijn en achteraf
getoetst worden door de gemeenteraad.
Cameratoezicht
Volgens het landelijk programma van de Jonge Democraten moet er terughoudend worden
omgesprongen met het gebruik van cameratoezicht in de openbare ruimte.7 In navolging hiervan
zijn de Jonge Democraten Utrecht tegen permanent cameratoezicht. Natuurlijk kan cameratoezicht
worden ingezet, maar het is van belang dat goed gekeken wordt waar en met welke indicatie dat
gebeurt. Hierbij valt te denken aan risicogebieden zoals evenementenlocaties, uitgaansgebied of
gebieden waar veel overlast wordt ervaren. Daar kan tijdelijk cameratoezicht worden ingezet.
Flexibel cameratoezicht is nu op grond van de wet mogelijk, maar deze camera’s moeten niet het
karakter krijgen van permanent cameratoezicht. Daarom vinden de Jonge Democraten Utrecht dat
ze maximaal drie maanden in één gebied mogen worden ingezet. Ook vinden de Jonge
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Democraten Utrecht het van belang dat de opgenomen beelden worden vernietigd, bij voorkeur
binnen één week, als daarop geen strafbare feiten te zien zijn.
Digitale veiligheid
Sinds 1 januari 2013 heeft de gemeente binnen het sociaal domein taken overgenomen van het Rijk.
Daardoor beschikt de gemeente over nog meer (gevoelige) persoonsgegevens van Utrechters. Het
is goed dat die informatie wordt gebruikt voor een betere dienstverlening op maat, maar inwoners
moeten er ook op kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan en
dat hun privacy gewaarborgd is. Het opslaan van gegevens is niet per definitie een probleem, maar
het is wel zorgwekkend dat informatie vanzelfsprekend wordt geregistreerd zonder dat altijd
duidelijk is waarom. De inbreuk op de privacy is alleen gerechtvaardigd als de betrokkene
toestemming voor registratie heeft gegeven of wanneer er een zwaarwegend collectief belang
bestaat. Onder dit laatste worden misdaden verstaan die de persoonlijke integriteit schenden of de
samenleving schokken.
In Utrecht worden gegevens verwerkt bij sociale wijkteams. Wijkteams hebben hiervoor veelal een
eigen privacy-strategie. De Jonge Democraten Utrecht willen dat er een overkoepelende strategie
komt voor de gemeente Utrecht, zodat alle wijkteams dezelfde regels hanteren.

10. Asielbeleid
Het is belangrijk dat mensen die gedwongen hun land moeten ontvluchten, door omstandigheden
zoals oorlog of onterechte vervolging, bescherming krijgen. We moeten niet alleen
verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen inwoners, maar ook voor vluchtelingen die niet
beschermd worden door hun eigen overheid. Mensen die alles hebben achtergelaten om hun
toevlucht te zoeken in Nederland wacht een lange en onzekere tijd. Asielzoekers in afwachting van
een oordeel over hun verblijfsstatus moeten zich kunnen voorbereiden op terugkeer naar het land
van herkomst of (permanent) verblijf in ons land. De Jonge Democraten Utrecht willen dat
asielzoekers in staat worden gesteld onderwijs te volgen of werkervaring op te doen. Dat
bevordert zelfredzaamheid en verlaagt de drempel voor vrijwillige terugkeer naar eigen land. Ook
vinden de Jonge Democraten Utrecht het van belang dat er kritisch wordt gekeken naar de
beschikbare inburgeringscursussen en de kwaliteit daarvan. Die cursussen zijn vaak ondermaats,
waardoor de integratie van asielzoekers wordt vertraagd.
De Jonge Democraten Utrecht willen tevens dat de noodopvang wordt gecontinueerd en dat
wordt voorzien in noodzakelijke levensbehoeften zoals onderdak, voedsel en medische zorg. Dit
geldt zowel voor asielzoekers die nog in de procedure zitten, als asielzoekers die al te horen
hebben gekregen dat ze in Nederland mogen blijven, als uitgeprocedeerde asielzoekers. Voor al
deze groepen moet er bed, bad en brood beschikbaar zijn. Ook moeten asielzoekers veilig aangifte
kunnen doen en niet het gevoel hebben opgejaagd te worden door politie en justitie.
De gemeente dient organisaties die zich inzetten voor het lot van deze groep mensen te
ondersteunen. Daarbij vinden de Jonge Democraten Utrecht het van belang dat alle communicatie
vanuit de gemeente naar de asielzoekers in hun eigen taal of in ieder geval in het Engels wordt
verstrekt. Nu zijn de meeste brieven van de gemeente aan asielzoekers in het Nederlands
opgesteld. Hierdoor zijn die brieven, die al ingewikkeld zijn voor Nederlanders, voor asielzoekers
nog moeilijker te begrijpen, waardoor de kans bestaat dat er iets fout loopt in hun procedure of
aanvraag.

