
Politieke afdelingsvergadering 

Jonge Democraten Rotterdam 

12 mei 2022 

  

Inloop vanaf 19:30 in Nivon 

Dirk Smitsstraat 76, 3031 XE Rotterdam 



 
2 

Inhoud 
Agenda ..................................................................................................................................................... 3 

Financieel blok ......................................................................................................................................... 4 

Politiek blok ............................................................................................................................................. 7 

Politieke moties ................................................................................................................................... 7 

Amendementen op het Rotterdams politiek programma .................................................................. 8 

 

  



 
3 

Agenda 
19:30-20:00 

I Inloop 

1 Inloop en controle lidmaatschap 

20:00-20:10 

II Opening 

2 Openingswoord door de afdelingsvoorzitter 

3 Benoemen technische voorzitter en stem- en notulencommissie 

4 Vaststellen agenda 

5 Goedkeuren notulen 

20:10-20:30 
III Financieel blok 

6 Toelichting jaarrekening 

7 Verklaring KasCo 

20:30-20:45 

IV Politiek blok 

8 Behandeling en stemmen politieke inhoud 

20:45-20:55 

V Afsluiting 

9 Dank SNC en TV 

10 Afsluiting 
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Financieel blok 
Jaarrekening 2021 

 
   

Staat van baten en lasten 2021 
   

 

 Begroting 
2021 

Realisatie 
2021 

 
   

 Afdracht Landelijk Bestuur € 2.450,00 € 2.450,00 

Bijdrage landelijk (bureau / bestuur) Vast deel afdracht €1.450,00 € 1.633,33 

Bijdrage landelijk (bureau / bestuur) Variabel deel afdracht €1.000,00 € 816,67 

 
   

 Projectsubsidies € 2.300,00 € 729,81 

Bijdrage landelijk (bureau / bestuur) Projectsubsidie Bestuursweekend €600,00 € 366,81 

Bijdrage landelijk (bureau / bestuur) Projectsubsidie Twinning €1.200,00 € 0,00 

Bijdrage landelijk (bureau / bestuur) Projectsubsidie Symposium  € 0,00 

Bijdrage landelijk (bureau / bestuur) Projectsubsidie Zomeroffensief €200,00 € 363,00 

Bijdrage landelijk (bureau / bestuur) Projectsubsidie Campagne €300,00 € 0,00 

Bijdrage landelijk (bureau / bestuur) Projectsubsidie Bestuursbedankjes  € 0,00 

 
   

 Externe fondsen € 100,00 € 0,00 

Giften, schenking etc. Bijdrage D66 € 100,00 € 0,00 

Giften, schenking etc. Overige Externe fondsen  € 0,00 

 
   

 Deelnemersbijdragen € 1.570,00 € 129,90 

Overig (inkomsten) Deelnemersbijdragen Twinning €1.200,00 € 0,00 

Overig (inkomsten) Deelnemersbijdragen BBQ €120,00 € 70,00 

Overig (inkomsten) Deelnemersbijdragen Kerstdiner €250,00 € 0,00 

Overig (inkomsten) Overige Deelnemersbijdragen  € 59,90 

 
   

Overig (inkomsten) Overige Baten  € 85,00 

 Totale baten € 6.420,00 € 3.394,71 
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 Algemeen  € 557,38 

Overig (kosten) Rekeningkosten €160,00 € 99,02 

Bestuur Kosten Bestuursweekend €600,00 € 366,81 

Bestuur Kosten Bestuursbedankjes €70,00 € 61,20 

Bestuur Overige Bestuurskosten  € 30,35 

 
   

 Activiteiten  € 794,71 

Ledenactiviteiten Zaalhuur (incl. Zoom) €1.000,00 € 458,40 

Ledenactiviteiten Sprekerskosten €200,00 € 133,15 

Ledenactiviteiten Bitterballenbudget €100,00 € 65,89 

Ledenactiviteiten Overige Kosten Activiteiten €100,00 € 137,27 

 
   

 Evenementen  € 335,92 

Ledenactiviteiten Kosten Symposium  € 0,00 

Opleidingen Kosten Scholing en Vorming  € 0,00 

Ledenactiviteiten Kosten Samenwerkingsactiviteiten  € 0,00 

Ledenactiviteiten Kosten Twinning €2.400,00 € 0,00 

Ledenactiviteiten Kosten BBQ €240,00 € 263,42 

Ledenactiviteiten Kosten Introductieactiviteiten  € 0,00 

Ledenactiviteiten Kosten Kerstdiner €375,00 € 50,00 

Ledenactiviteiten Kosten Bedankmoment €50,00 € 22,50 

 
   

 Promotie  € 783,89 

Campagne Promotiemateriaal €100,00 € 32,54 

Campagne Online Promotie €200,00 € 171,00 

Campagne Promotie Zomeroffensief €200,00 € 574,75 

Campagne Promotie Campagnes €200,00 € 5,60 

Campagne Overige Promotie €100,00 € 0,00 

 
   

 Overige lasten  € 0,00 

Overig (kosten) Overige Kosten  € 0,00 

Overig (kosten) Onvoorziene Kosten €325,00 € 0,00 

 
   

Overig (kosten) Afroming  € 1.032,81 

 Totale lasten € 0,00 € 3.504,71 
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Staat van baten en lasten 2021 – 
Compacte versie 

   

 

 Begroting 
2021 

Realisatie 
2021 

 
   

 Afdracht Landelijk Bestuur € 2.450,00 € 2.450,00 

 Projectsubsidies € 2.300,00 € 729,81 

 Externe fondsen € 100,00 € 0,00 

 Deelnemersbijdragen € 1.570,00 € 129,90 

 Overige baten € 0,00 € 85,00 

 Totale baten € 6.420,00 € 3.394,71 

 
   

 Algemeen € 830,00 € 557,38 

 Activiteiten € 1.400,00 € 794,71 

 Evenementen € 3.065,00 € 335,92 

 Promotie € 800,00 € 783,89 

 Overige lasten € 325,00 € 0,00 

 Afroming  € 1.032,81 

 Totale lasten € 6.420,00 € 3.504,71 
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Politiek blok 

Politieke moties 
Politieke Motie 1 – Geen Belasting op Natuur 

Titel Motie Geen Belasting op Natuur 

Indiener(s) Ronald-Marcel van den Hoek 

Woordvoerder Ronald-Marcel van den Hoek 

 
Constaterende dat: 

• De JD momenteel vindt dat er een belasting moet komen op vleesconsumptie 

• Wild geen onderdeel maakt van de bio-industrie   
 

Overwegende dat: 

• De onderbouwing van deze belasting is dat er te veel uitstoot vrijkomt door Bio-industrie 

• Een andere onderbouwing is de verwerpelijke behandeling van dieren in gevangenschap  

• Wild op basis van de argumenten voor vleestaks geen houvast heeft  
 

Spreekt uit dat: 

• De Jonge Democraten voor een vrijstelling zijn van vleestaks op wild.   
 

Toelichting (niet verplicht, max. 200 woorden) 

Deze motie is al eens eerder ingediend op zomercongres in 2021 maar niet behandeld. Met het 
opnieuw indienen maakt deze motie kans wel behandeld te worden.   
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Amendementen op het Rotterdams politiek programma 
Amendement 1 – Dat vliegveld krijgt nooit geen geld 

Titel Amendement Dat vliegveld krijgt nooit geen geld 

Indiener(s) Jonah van Lotringen 

Woordvoerder Jonah van Lotringen 

Betreft 1.2.3 

 

Schrap  Voeg toe 

Eveneens behoort bij de internationale 
aantrekkingskracht die Rotterdam aan het 
verwerven is, een modern en groot vliegveld. 
Daarom is de JD Rotterdam van mening dat er 
vanuit de overheid meer geïnvesteerd moet 
worden in Rotterdam The Hague Airport.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Vervang door: 

Tenslotte vindt de JD Rotterdam dat Rotterdam-The Hague Airport moet krimpen, zeker aangezien 
Schiphol op treinafstand van Rotterdam ligt. 
 
 
 

 
 

Toelichting 

De internationale aantrekkingskracht van Rotterdam is gelukkig niet gebaseerd op het asfaltstripje 
dat we Rotterdam-The Hague Airport noemen. Het idee dat er geïnvesteerd moet worden in het 
vliegveld is niet te rijmen met onze duurzaamheidsambities, zeker niet als je in 24 minuten met de 
trein op Schiphol bent (wat in veel gevallen sneller is dan in Rotterdam het vliegveld proberen te 
bereiken). Daarom bepleit dit amendement om het vliegveld juist in te perken. 
 
 

 

  



 
9 

Amendement 2 – Preventief onzin uit het PP halen voordat iemand erachter komt 

Titel Amendement Preventief onzin uit het PP halen voordat iemand erachter komt 

Indiener(s) Jonah van Lotringen 

Woordvoerder Jonah van Lotringen 

Betreft 6.1 

 

Schrap  Voeg toe 

Maatregelen als preventief fouilleren en 
preventief cameratoezicht dienen ook,zoals de 
naam al verklapt, als een preventiemaatregel. 
Wanneer er gekeken wordt naar de resultaten 
is er een verbetering van de objectieve 
veiligheid te zien maar geen verbetering van de 
gevoelsveiligheid. Dit, terwijl deze maatregelen 
bedoeld zijn voor o.a. het verbeteren van deze 
gevoelsveiligheid en daarmee als een middel 
van repressie. De Jonge Democraten Rotterdam 
begrijpen het inzetten van deze maatregelen als 
middel om de objectieve veiligheid aan te 
pakken, indien er rekening gehouden wordt met 
de vrijheid van individuen. 

 
 
 
 

 
 

Toelichting  

Er staat in ons PP dat preventief fouilleren de objectieve veiligheid verbetert maar niet de 
gevoelsveiligheid. Ik zou daar wel een bron voor willen zien want de resultaten van preventief 
fouilleren in wapenvondsten zijn compleet disproportioneel voor de mate van inbreuk op het 
individu en het risico op racisme (denk aan etnisch profileren) die ermee gepaard gaan. Daarnaast 
worden deze specifieke maatregelen iets verderop ook al behandeld in het PP dus kan dit stuk 
weg. 
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Amendement 3 – Hoeders van de natuur zijn geen boten 

Titel Amendement Hoeders van de natuur zijn geen boten 

Indiener(s) Ronald-Marcel van den Hoek 

Woordvoerder Ronald-Marcel van den Hoek 

Betreft 9.6 Dierenwelzijn 

 
Schrap  Voeg toe 

Jacht is alleen toegestaan voor het beschermen 
van het ecosysteem of indien er geen 
diervriendelijkere methode is voor 
plaagdierbestrijding. Plezierjacht en 
sportvisserij zijn dus niet toegestaan. Een jager 
moet gecertificeerd zijn, zodat hij kennis heeft 
van wild en jachtmethodes en zodoende 
doeltreffend kan jagen. Hij moet daarbij altijd 
kiezen voor de optie die het minste dierenleed 
en schade aan het milieu veroorzaakt. 
 

  

 

  

 

Vervang door: 

Jacht moet als voornaamste doel hebben faunabeheer en mag nooit nadelige gevolgen hebben 
voor het ecosysteem. Jacht inzetten als plaagbestrijding mag alleen wanneer er geen reëel 
alternatief is. Een jager moet voorzien zijn van een jachtakte. Een ieder die een in het wild levend 
dier doodt of vangt voorkomt dat het dier onnodig lijdt.  

 
  

  
 

Toelichting 

Er wordt in dit artikel uitgegaan dat er in faunabeheer zoiets bestaat als plezierjacht. De term 
plezierjacht verwijst echter meer naar een lolboot in de haven of op enig waterlichaam. Waar op 
gedoeld wordt is vrij bejaagbaar wild bejagen waarvan in Nederland de diersoorten die hieronder 
vallen zijn beperkt tot een totaal van 5 diersoorten. Welteverstaan: wilde eenden, Konijnen, 
houtduiven, fazanten en hazen.  
Hiervoor is een beperkte aantal maanden per jaar, per diersoort en soms zelfs afhankelijk van de 
sekse van het dier. 
Onder Sportvisserij wordt verstaan vissen voor hobby, dus ook als je als doel hebt de gevangen 
vangst te consumeren waardoor de huidige term nietszeggend is.  
Ook de term Milieu is in deze context erg nietszeggend.  
Daarnaast wordt elke vorm van Jagen die buiten de wet vallen al gezien als stropen. Dit is ten 
strengste verboden en hier hangen forse juridische gevolgen aan.  

 


