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Algemene Afdelingsvergadering 10-05-2021
Jonge Democraten Arnhem - Nijmegen
Notulen door: Jonah van Lotringen & Goan Booij
Datum: maandag 10-05-2021
Tijd:
20:00 – 21:30
Locatie: ZOOM

20:03 Opening AAV
Benoeming Technisch Voorzitter
Technisch Voorzitter: Koen Reedijk
Installatie Stem- en Notulencommissie
Stem- en Notulencommissielid 1: Goan Booij
Stem- en Notulencommissielid 2: Jonah van Lotringen
Vaststellen notulen AAV 11-01-2021
Vastgesteld per acclamatie.
Vaststellen agenda AAV 10-05-2021
Vastgesteld per acclamatie met één wijziging.
Ferry: Ik wil dispensatie niet als mededeling zien maar als bespreekpunt.
Barbara: Wat is dispensatie?
Koen: Alexander wil secretaris bij D66 Arnhem worden en heeft hiervoor toestemming nodig
van de AAV.
Dispensatie wordt nu bespreekpunt.
Eventuele mededelingen m.b.t. de AAV:
N.v.t.

20:06 Bestuursverantwoording
Voorzitter Thomas Vissers:
Mondelinge toelichting: Jullie verwachten vast een lang verhaal, maar dat staat al in het
AAV-boekje. In juni komt er een nog veel uitgebreidere verantwoording. Kleine update, bij
het punt gemeenteraad gaan we nog meer JD mensen in dat proces krijgen waarschijnlijk.
Lees het vooral, als er vragen zijn, stel ze.

20:07 Bestuursvragen
V: Barbara
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Mijn bewondering dat jullie dit met zoveel energie doen tijdens corona. Ik vond bestuur vorig
jaar met paar maanden corona al heel zwaar, maar jullie blijven gewoon gemotiveerd. Er
wordt veel geleverd en daar kan ik enkel complimenten voor geven. Heel knap!
V: Ferry
Tijn, je bent halverwege binnengestapt. Hoe bevalt het tot nu toe?
A: Tijn
Het was moeilijk in te schatten, maar het heeft al m’n verwachtingen overtroffen. Ondanks
rare tijd erg naar mijn zin gehad en ik hoop dat jullie mijn inzet hebben gewaardeerd.
V: Ferry
Ik vond de wandelestafette erg leuk en om mensen fysiek te zien, zijn er nog plannen om in
kleine groepjes fysieke activiteiten te doen?
A: Alexander
De plannen zijn er om er een vervolg aan te geven.
A: Thomas: Wij staan positief tegenover het idee om deze zomervakantie geen complete stop
in te lassen en een paar laagdrempelige fysieke activiteiten te organiseren. Wij snakken ook
naar een borreltje in de 4 Heeren.
V: Ferry
Waar kijken jullie het meest naar uit nu aan het einde van jullie bestuursjaar?
A: Thomas: Ik kijk heel erg uit naar de mini-Twinning deze zomer en de mogelijke fysieke
activiteiten. De rest van het bestuur knikt en is het daar mee eens.

20:11 Mededelingen vanuit het bestuur
Mededeling 1: Terugkoppeling enquête
Toelichting door Thomas Vissers: In januari hebben we gevraagd of mensen een online
activiteitenenquête in wilden vullen, online activiteiten zijn wat anders en daar willen we
rekening mee houden. Uit deze enquête is veel data gekomen, ik heb een korte samenvatting
gemaakt met een paar hoofdconclusies.
Om te beginnen hebben 36 mensen het ingevuld waarvan vooral nieuwe leden.
Resultaten zijn daardoor betrouwbaarder dus dank dat iedereen invulde. 70% kwam uit regio
Arnhem-Nijmegen en zonder Overijssel 80%. Mensen zijn geconcentreerd in de regio
Arnhem-Nijmegen en dat is fijn voor een fysieke locatie. Vrouwen komen sneller naar
activiteiten als ze al lid van commissies zijn. We hebben veel nieuwe leden, volgens mij meer
dan 100 sinds de nieuwe AAV. We hebben daarom ook zo’n 2 keer per maand een nieuweledenmoment georganiseerd. Daarbij hebben we ook geprofiteerd van de verkiezingen. De
RU en de HAN blijven grote bronnen.
Mensen lokken we met politieke inhoud en ze blijven door gezelligheid. Mensen
vinden het vervelend wanneer er massale discussies zijn en hebben het liever in kleine
groepjes. Mensen willen gemiddeld activiteiten van een uur en een kwartier, dus doen we ook
geen 2 uur lange activiteiten meer. Anderhalf uur vinden mensen eigenlijk wel genoeg.
Mensen komen minder door het missen van echt contact en door schermmoeheid, en omdat
alles online is.
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Ondertussen blijven we experimenteren met allemaal dingen, zo houd je kleine
laagdrempelige dingen. Ook willen mensen meer interactiviteit, misschien minder lezingen
en meer trainingen, maar ze willen niet verplicht worden om te praten. In hoge mate zie je dat
mensen verschillende thema’s interessant vinden, leden willen diverse onderwerpen van
activiteiten. Bij vorige AAV dachten we dat er meer behoefte was aan gezelligheid, maar het
deel dat meer gezelligheid wil valt wel mee. De sfeer is prettig maar mensen willen ook mee
kunnen doen met gesprekken. Vaak zijn het dezelfde mensen die altijd praten. Na activiteiten
lekker breakoutrooms doen. Mensen vinden het prima als we naar activiteit om de week gaan
maar sinds de enquête is de opkomst weer hoger dus is dat niet echt meer nodig. Stel dat
opkomst ooit weer keldert kunnen we het overwegen.
Bespreekpunt 1 Mededeling 2: Aanvraag dispensatie Alexander
Toelichting door Alexander van den Berg: Een tijdje terug stapte de secretaris van D66
Arnhem op, ik had het liever vanaf september gedaan maar heb me toch kandidaat gesteld.
Maar ik kan dat reglementair niet combineren met het secretarisschap van A-N. Niels doet
het ook bij zijn D66 afdeling. Het past bij ons streven zoveel mogelijk JD’ers bij D66 naar
binnen te krijgen.
V: Ferry
Vraag en opmerking. Ik heb zelf moeite dat het niet gebruikelijk is een functie te hebben bij
JD en D66. Met goede redenen. In het HR staat ook dat van tevoren dispensatie verleend
worden, daar heb ik moeite mee. Daarom is deze politieke AAV niet verschoven terwijl we
meer tijd hebben om moties in te dienen voor congres. En D66 Arnhem is nogal rumoerig.
Hoe zie jij die twee belangen?
A: Op dit moment is D66 Arnhem in rustig vaarwater, dus daar is al lange tijd geen gezeik
meer. We hebben het als mededeling gedaan omdat het geen politiek blok is, had het
misschien een stemming kunnen noemen. Ik denk dat het te combineren is, iemand uit ons
bestuur doet het al en daar hebben we nooit gedoe mee gehad. Bovendien is het ook maar een
paar maandjes.
V: Ferry
Vraag blijft: ziet het bestuur het als iets waar je makkelijk overheen kunt stappen, de twee
functies?
A: Thomas
De regel dat het van tevoren moet klopt, maar het is ook een kwestie van context. Bij Niels
zien we de risico’s niet die er theoretisch kunnen zijn. Alexander kennende denken we dat dit
geen geval van belangenverstrengeling is.
V: Ferry
Alexander is al in functie, wat gebeurt er als AAV geen dispensatie verleent?
A: Alexander
De leden van D66 hebben al gestemd, dat kon ik helaas niet uitstellen, maar ik ben nog niet in
functie, heb nog geen overdracht gedaan, zit wat dat betreft een beetje in niemandsland. Als
de AAV niet zou instemmen met de dispensatie, dan zou ik ofwel Arnhem vragen voor een
interim, of bij de JD een interim moeten komen. Waarbij ik de voorkeur heb voor het eerste.
Stemming: 16 voor, 2 tegen, 0 blanco. Dispensatie is verleend.
Mededeling 3: Verhuizing Robbin
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Toelichting door Robbin Huis in ‘t Veld: Ik ben laatst verhuisd naar Amstelveen, ben
gedwongen verhuisd door mijn vriendin. Veel is nu online dus ik kan gewoon bij alles zijn,
ook als het fysiek wordt kan ik nog bij bijna alles zijn maar het leek me wel netjes dit te
melden hier.

20:32 Politieke blok
Wijzigingen Afdelingsreglement
AR01

Meer bewegingsruimte is meer beter

Onderwerp:

Samenstelling afdelingsbestuur

Woordvoerder:
Thijmen van Hoorn

Wat wij vinden staat in toelichting, in alle tijd dat ik lid ben is er
geen enkele verkiezing dat er niet gerommeld werd met de invulling
van de bestuursfuncties. AR begint daardoor ondoorzichtig te
worden, daardoor voelen wij ook een beetje druk, kunnen wij wel
schuiven met de bestuursfuncties? Om dat te voorkomen willen we
die bepaling schrappen, geeft ons meer bewegingsruimte.

Voor

Neutraal

Tegen

-

Ferry: Dus je wil het schrappen
zodat volgende besturen
makkelijker kunnen schuiven?

-

Manon: Hoe willen jullie dit doen
met kaderweekenden? Functies
zijn best wel vastgelegd.
Woordvoerder:

Bij kaderweekenden zijn de FEO’s redelijk vast, dat klopt, maar dit
jaar zijn de FEO’s toch al een beetje scheef verdeeld, meer mensen
doen meerdere FEO’s de Utrechtse afdeling heeft al helemaal gekke
portefeuilles. Het komt altijd goed.

Stemming:

Met overweldigende meerderheid aangenomen (14 voor, 4 tegen)

Politieke moties
PM01

Urk ontpolderd dient te worden om zo weer een eiland te worden

Onderwerp:

Afscheiden van Urk

Dictum:

Urk ontpolderd dient te worden om zo weer een eiland te worden

Woordvoerder:
Thijmen van Hoorn

We mogen over twee maanden weer naar een fysiek congres, maar
het kan ook ongemakkelijk worden want we zijn al zo lang niet meer
samen geweest. Wat is een beter voorstel om het ijs te breken dan
deze motie, want eigenlijk hebben we toch allemaal een hekel aan
Urkers, steek ze toch af, hebben we daar geen last meer van.

Voor

Neutraal

Tegen

Robbin: Bij de FvD hadden ze het Alexander: Vorige keer is ie vrij
laatst over een eigen provincie,
laag op de agenda geplaatst, hoe
twee vliegen met een klap denk ik hoog is de kans nu?
dus.

-

Woordvoerder:

Goede vraag. Ik beloof dat ik zal strijden dat hij hoog komt. En
anders dan dien ik een agendawijziging in.

Stemming:

Aangenomen met 9 stemmen voor, 8 stemmen tegen.
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PM02

Ja ADHD, maar rijden nee.

Onderwerp:

Medicijngebruik personen met ADHD

Dictum:

De JD vindt dat mensen met ADHD die op doktersrecept
dexamfetamine gebruiken, met elke dosering legaal aan het verkeer
mogen deelnemen.

Woordvoerder:
Niels Aarts

Ik ben Niels, ben nu maandje lid. Er zijn twee medicijnen die door
ADHD’ers worden gebruikt, één daarvan is dexamfetamine. Levert
sporen van amfetamine op, wat als een harddrug geldt waardoor ze
er niet mee mogen rijden. Dit gaat om 40 duizend mensen die juist
beter kunnen rijden als ze dit middel gebruiken, dus dit moet
toegestaan worden.

Voor

Neutraal

-

Thomas: Vraag, ten eerste, rijden deze Nederlanders beter met
medicijn t.o.v. de gemiddelde
Nederlander of t.o.v. henzelf
zonder medicijn? Ten tweede,
kun je bij de laagst mogelijke
dosis nog veilig rijden?

Tegen

Barbara: Er staat met elke
dosering, maar dat betekent dus
ook een extreem hoge dosering.
Wat bedoel je daarmee?
Manon: Hoe komt dit in de
praktijk tot uiting, zijn hier
mensen voor opgepakt?
Woordvoerder:

Over die dosering, dexamfetamine is heel persoonlijk, sommige
mensen gebruiken het nogal stevig en het varieert nogal dus je kunt
het niet zomaar zeggen. Ligt ook aan hoe heftig je ADHD is. Denk
niet dat iemand voor de grap een hoge dosis gebruikt. Wat betreft
onderzoek, ze rijden sowieso beter dan zonder. Ze hebben sowieso
rijbewijs al gehaald, waarschijnlijk zonder gebruik van het medicijn.

Stemming:

Met overweldigende meerderheid aangenomen (13 voor, 3 tegen)

PM03

Tibet

Onderwerp:

Erkenning van Tibet

Dictum:

-Nederland Tibet moet erkennen als soevereine staat
-Nederland zich internationaal moet inspannen voor hetzij
onafhankelijkheid van Tibet, hetzij het hervormen van Tibet tot
autonome bestuurlijke regio zoals Hongkong en Macau.

Woordvoerder:
Thijmen van Hoorn

Dit gaat me aan het hart, heb niet eens een ludieke titel bedacht.
Jullie weten allemaal hoe verschrikkelijk China kan zijn, mensen
zijn vergeten wat er allemaal voor verschrikkelijke dingen gebeuren
in Tibet. Het is vergeten dat het een afzonderlijke natiestaat is. Ik
ben er klaar mee en wil graag dat er meer aandacht voor komt. Hetzij
als soevereine staat of speciaal onderdeel van China.

Voor

Neutraal

Tegen
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Rick: Erg voor, maar hoe ga je
ervoor zorgen dat Tibet geen
binnenlandse aangelegenheid
wordt?

Alexander: Blij dat je dit
agendeert, maar worstel met het
dictum. In het Europees verband
spreek je namelijk iets anders uit,
het is een beetje een grijs gebied.
Waarom niet ook in Europa
uitspraak vóór soevereiniteit? Nu
is het A en B.
Thomas: Hoeveel procent van de
Tibetaanse bevolking pleit zelf
voor onafhankelijkheid?

Woordvoerder:

Ik dacht dat het zo’n 80% van de Tibetanen was. Dictum had ik
zuiverder kunnen opschrijven, maar laten we vanuit Europa alsnog
ons inzetten voor onafhankelijkheid of autonomie.

Stemming:

Met overweldigende meerderheid aangenomen (14 voor, 3 tegen)

PM04

Pandjesmelkers opgelet!

Onderwerp:

Woningmarkt

Dictum:

De Jonge Democraten pleiten voor een
verhuurdersvergunningsstelsel op de woningmarkt.

Woordvoerder:
Tristan Stokman

We kennen allemaal de voorbeelden van de gure pandjesbazen. Ook
JD’ers hebben last gehad van te hoge huurprijzen, dit willen we
tegengaan met een verhuurdersvergunningstelsel. Dit is een vrij
nieuw concept dat in sommige steden al is geïmplementeerd.
Daarmee wordt het makkelijker voor huurders om eerlijk te huren,
en kunnen verhuurders de vergunning ook kwijtraken.

Voor

Neutraal

Tegen

Thijmen: Supertof, meer mening
Niels: Wat gebeurt er met de
over woningmarkt mag altijd. Wat gebouwen van iemand van wie de
gebeurt er als een verhuurder 100 vergunning is ingenomen?
huurders heeft en het bij 1 iemand
vernachelt?
Thomas: Denk dat het een
interessant voorstel is, als je
inkomen uit winst wil halen moet
je bij de KvK registreren en aan
allemaal regels voldoen, maar die
regels zijn er niet als je inkomen
uit huur wilt halen.
Woordvoerder:

Als een vergunning wordt ingetrokken wordt er hulp geboden door
de gemeente en er komen daardoor niet opeens 100 mensen op
straat, maar het wordt dan wel lastiger voor de verhuurder om te
verhuren.

Stemming:

Met overweldigende meerderheid aangenomen (15 voor, 1 tegen)

20:57 Pauze
Schorsing AAV
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Heropening AAV

21:07 Vervolg politiek blok
Politieke moties
PM05

They Taiwant This

Onderwerp:

Status Taiwan

Dictum:

Nederland, en uiteindelijk de EU, Taiwan moet erkennen als
soevereine staat onafhankelijk van de Volksrepubliek China.

Woordvoerder:
Thomas Vissers

Deze lijkt op die van Thijmen, maar dan op Taiwan. Deze case is
alleen wat sterker. Taiwan is al sinds 1949 de facto een
onafhankelijke staat, gemaakt doordat de republikeinen zijn
gevlucht. Er is steeds minder wens om te verenigen met China,
slechts 10% wil inlijving door China. Jongeren nu zijn
vooruitstrevend. De regering wil meer onafhankelijk worden. Dus,
onafhankelijkheid is goede zaak.

Voor

Neutraal

Tegen

-

-

-

Woordvoerder:

China gebruikt allemaal trucjes om Taiwan te intimideren en onder
druk te zetten, en als Taiwan erkend wordt kunnen ze ook meedoen
aan allemaal internationale organisaties met veel voordelen.

Stemming:

Met overweldigende meerderheid aangenomen (13 voor, 1 tegen)

PM06

Ik kan je op een briefje geven waar de zetel van Liane de Haan
vandaan komt

Onderwerp:

Briefstemmen

Dictum:

In het geval dat briefstemmen een terugkerende optie is dit voor alle
stemgerechtigden mogelijk moet zijn.

Woordvoerder:
Rick Spierings/Thomas Vissers

We hebben briefstemmen geïntroduceerd bij de afgelopen
verkiezingen. Nu is 70 jaar een harde lijn. Wij denken dat het een
enorme meerwaarde heeft om jongeren deze optie ook te geven. Het
is een vreemde verhouding dat alleen ouderen hier toegang tot
hebben.

Voor

Neutraal

Tegen

Thomas: Op dit moment maak je een lagere drempel voor ouderen
om te stemmen waardoor zij meer
zullen stemmen en de uitslag
conservatiever zal zijn. Het is niet
eerlijk als bepaalde groepen lagere
drempels hebben. Ten tweede kan
het gewoon.

-

Woordvoerder:

Eens met Thomas, gelukkig heeft 50plus zichzelf opgelost.

Stemming:

Met overweldigende meerderheid aangenomen (13 voor, 3 tegen)
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PM07

Draagkracht hoogvliegers belasten

Onderwerp:

BTW op vliegtickets

Dictum:

De btw op vliegtickets verhoogt moet worden. Op Economy Class
tickets moet een btw-tarief van 9% gelden, op Business Class tickets
moet dit tarief 21% worden.

Woordvoerder:
Linda Ruijs

-

Voor

Neutraal

Tegen

-

-

-

Woordvoerder:
Stemming:

Woordvoerder is afwezig. Motie wordt niet behandeld.

PM08

Een christendomme traditie

Onderwerp:

Wijziging verkiezingsdag(en)

Dictum:

Verkiezingen in Nederland in het weekend zouden moeten
plaatsvinden.

Woordvoerder:
Rick Spierings/Thomas Vissers

Suprise surprise, kerk en staat zijn gescheiden. Maar christenen
zorgen ervoor dat wij niet op zondag kunnen stemmen. Verkiezingen
zijn eigenlijk nooit op zondag geweest en dat is gewoon achterhaald.
In Duitsland stemmen ze wel op zondag. Mensen zijn dan vrij en het
zorgt ervoor dat verkiezingen toegankelijker worden en het is 21e
eeuws.

Voor

Neutraal

Voor

Justin: Wij lopen echt gigantisch
achter op Duitsland. Stem voor.

-

Thijmen: Vind het geen goed
idee om het naar weekend te
verplaatsen, laten we een vrije
dag maken speciaal voor
verkiezingen. Een democratiedag
ipv Pinksteren. Beter dan tussen
het naar de kerk gaan door
stemmen.

Thomas: Als reactie op Manon, je
ziet in landen om ons heen dat er
bijna allemaal in het weekend
wordt gestemd en dat leidt niet tot
minder stemmers. Wat betreft
Thijmen, gelijk maar moet je ook
nog vrije dag regelen dus laten we
in ieder geval hiervoor stemmen.

Manon: Ik denk dat het een
slecht idee is. Ik denk dat mensen
overdag meer kunnen stemmen
dan in de weekenden.

Woordvoerder:

Thomas heeft al gereageerd op Manon. Ik denk dat we kleine stapjes
moeten nemen.

Stemming:

Met overweldigende meerderheid aangenomen (11 voor, 5 tegen)

Amendementen
AM01

Nog meer burgerraden

Onderwerp:

Gelote burgerraad op lokaal niveau

Woordvoerder:
Tristan Stokman

Dit is dus een amendement voor de resolutie democratie. We hebben
een democratie die 200 jaar is geschreven en één op de vier jaar
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kunnen we stemmen op een persoon. Een manier om mensen meer te
betrekken zijn burgerraden. Dat is een orgaan waarbij je mensen bij
elkaar roept om problemen te bespreken. Het kan in alle
bestuurslagen worden toegepast. We willen het ook in gemeenten, en
we moeten dit soort experimenten aanmoedigen.
Voor

Neutraal

Tegen

Alexander: Mooi sluitstuk van een van de subgroepen van politieke
commissie. Was al een
amendement vorig congres om dit
op nationaal niveau te doen. Nu
democratie op elk niveau.

-

Thijmen: Burgerraden wat een
verschrikking. Democratie,
kutidee. Maar als je democratie
doet, doe het dan ook goed en ook
lokaal. Stem met tegenzin voor.
Thomas: Mooie uitbreiding op PP,
dit past juist heel goed bij
bepaalde lokale vraagstukken.
Mensen staan lokaal heel dicht bij
de vraagstukken en zorgt zo voor
meer dialoog tussen
geïnformeerde burgers, het
overbrugt tegenstellingen. Zien
overal om ons heen wat voor
succes dit kan brengen.
Woordvoerder:

Bedankt voor de lovende woorden. Er kunnen alsnog burgers in
burgerraden komen die niet geschikt zin, maar mensen worden ook
competenter in een burgerraad.

Stemming:

Met overweldigende meerderheid aangenomen (15 voor, 2 tegen)

21:24 Sluiting
WVTTK
Rondvraag
N.v.t.
Bedanken Stem- en Notulencommissie
Sluiting door Technisch Voorzitter
Mededelingen
Thomas: Volgende week komt publiek intellectueel Zini Özdil met ons in gesprek. Hij is uit
GroenLinks-fractie gestapt. Wordt erg interessant.
Tweede mededeling gaat over de Twinning. We gaan óf naar Brugge óf naar Keulen. Jullie
kunnen stemmen via de link in de nieuwsbrief. We gaan mensen ontmoeten. Wordt leuk!
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Mededeling drie: Er is de 20e een tweede bestuursinteresse-moment. Kom erheen als je
bestuur wil doen!
Sluiting door Afdelingsvoorzitter
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