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Welkomstwoord Congresteam
Lieve Jonge Democraten,
Welkom in Arnhem! Na maandenlang zwoegen door het congresbidteam en door ons
congresteam hebben we de eer om het LXXXVe congres van de Jonge Democraten te
presenteren in de prachtige hoofdstad van Gelderland: Arnhem.
Nadat onze afdeling fantastische zomercongressen heeft neergezet in Burgers’ Zoo
in 2014 en in de Sint Stevenskerk in 2018 mogen we ons dit jaar wagen aan een
wintercongres. Op dit congres zullen de kunst en cultuur centraal staan, van
kunsthistoricus Alexander Pechtold tot het meest expressionistische fuifje dat de JD
ooit gekend heeft.
Kunststad Arnhem vormt hiervoor een perfect decor. De thuisstad van ArtEZ met
haar vele parken staat al sinds jaar en dag synoniem voor mode, architectuur,
beeldende kunst en allerlei andere vrijzinnige zaken. Tussen al deze wonderlijkheden
door schemert het donkere verleden van de stad. Op weinig plaatsen in Nederland is
de prijs van onze vrijheid in de jaren ‘40 zo duidelijk te zien als in Arnhem, waar
Operatie Market Garden faalde. In de op één na grootste slag die ons land in de oorlog
doormaakte lukte het niet om de brug over de Rijn te veroveren, met de hongerwinter
tot gevolg.
In 2019 vierde Arnhem de vrijheid. De JD viert in 2020 deze mooie hoofdstad. Niet
langer is Arnhem het ondergeschoven kindje naast Havana aan de Waal, maar een
volwaardige 50 procent van afdeling Arnhem-Nijmegen. Geniet van de bruisende
stad en leer er net zoveel van houden als wij in de afgelopen maanden.
Liefs,
Het wintercongresteam 2020

Welkomstwoord
afdelingsvoorzitter
Lieve JD-er,
Twee bruggen verder van waar we jullie voor het laatst mochten verwelkomen ligt de
Gelderse hoofdstad Arnhem. Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat ik Arnhem tot
een halfjaar geleden zelf helemaal niet zo goed kende. Het congresteam heeft ervoor
gezorgd dat ik de stad beter ben gaan leren kennen en daarmee vooral ook erg ben
gaan waarderen.
Laatst heb ik deelgenomen aan een stadswandeling die alle mooie gebouwen en
historische plekken van de binnenstad heeft laten zien. De guide heeft ons een aantal
prachtige panden laten zien, al was hij zelf vooral van mening dat het vroeger allemaal
beter was. Misschien heeft hij wel een beetje gelijk, Arnhem kent ook wel een rijke
geschiedenis. Dit is niet verwonderlijk, de strategische ligging voor zowel heersers als
kooplieden zorgt al sinds vóór de Nederlandse Opstand voor de komst van
prestigieuze instellingen en projecten. Naast het Nederlands Openluchtmuseum, het
concert- en theatergebouw en Burgers’ Zoo zijn ook belangrijke onderdelen van de
Nederlandse defensie en rechtspraak hier al eeuwenlang gevestigd.
Ik hoop dat je dit weekend net zo kan genieten en Arnhem net zo gaat waarderen als
ik de afgelopen maanden heb gedaan.
Mocht je tijdens het congres onverhoopt even niks te doen hebben, of je vervelen en
niet goed weten wat je moet doen met de tijd tussen het avondeten en het
congresfeest, dan hierbij een woordzoeker:
Liefs,
Léonie Janssen
Voorzitter Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen

Thijmen van Hoorn (voorzitter), Isa Luiten (secretaris), Léonie Janssen
(penningmeester), Alexander van den Berg (inhoudelijke zaken), Wouter van den
Berg (informele zaken), Guus Versteegen (promotie) en Jasper Ensing (landelijk
bestuurslid organisatie)
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Congresprogramma

Agenda ALV 85

Vrijdag 31 januari:
19.00-21.00
19.00-00.00
21.30-23.00

Opening inschrijfbalie @StayOkay
Borrel @FifthAvenue
Pubquiz

Zaterdag 1 februari
Opening ALV 85

Zaterdag 1 februari:
9.10-15.15
9.30-10.00
10.00-12.30
10.30-11.00
11.15-12.30

Opening inschrijfbalie @MusisStadstheater
Nieuwe Leden Moment
Algemene vergadering
Spreker Ahmed Marchouch
Parallelle sessie: Hoe duurzaam ben jij?

12.30-13.30

Lunch

13.30-17.00
13.30-15.00
15.00-16.45
16.45-17.00

Algemene vergadering
Parallelle sessie: Recycle your T-shirt
EHBO-sessie: Reanimeren moet je leren
Sluiting ALV & mededelingen

18.00-19.00
22.00-3.00

Diner @HappyItaly
Congresfeest @Willemeen

Installatie Congresvoorzitters en Stem- en Notulencommissie
Vaststellen agenda
Beroepsmogelijkheid Notulen ALV 84
Bestuursverantwoording
DEMO- verantwoording
Financieel Blok en amendementen op de begroting

Schorsing ALV voor lunch
(Actuele) Politieke Moties
Amendementen op het Politiek Programma
Politieke Moties
Schorsing ALV 85

Zondag 2 februari
Heropening ALV 85

Zondag 2 februari:
9.10-14.00
9.30-12.30
11.15-12.30

Opening inschrijfbalie @MusisStadstheater
Algemene vergadering
Parallelle sessie: Is dit AVG, ja of nee?

(Actuele) Organimo’s
Resolutie Statuten
Resolutie Buitenlandse Zaken
Amendementen op het Politiek Programma
Politieke Moties

12.30-13.30

Lunch

Schorsing ALV voor lunch

13.30-17.00
13.30-15.00
13.30-15.00
15.00-16.00
16.00-16.45
16.45-17.00

Algemene vergadering
Parallelle sessie: Crash Course krijgsmacht
Stadswandeling
Parallelle sessie: FemDem & Future
JD Talks met Alexander Pechtold
Afsluitende speech van voorzitter en bedankjes

Amendementen op het Politiek Programma
Politieke Moties

Sluiting ALV
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Locaties
Congreslocatie: Stadstheater Musis
Musis is al meer dan 100 jaar het kloppende culturele hart van Arnhem. Het gebouw
werd gebouwd naar aanleiding van het Nederlands-Duits zangconcours dat in 1847
in Arnhem werd gehouden. En Musis is daarmee het oudste concertgebouw van
Nederland. Musis is ontworpen door de architect Hendrik Willem Fromberg en is de
thuisbasis van Het Gelders Orkest.
Kortom een prachtige locatie voor een mooi wintercongres.
Slaaplocatie: StayOkay
Het hele weekend verblijven we in het prachtig gelegen hostel StayOkay (voorheen
Jeugdherberg “Alteveer”). Het hostel ligt vlakbij Nationaal Park de Hoge Veluwe, en
toch op een steenworpafstand van de stad. Het hostel bevat een Engelse pub en een
heerlijk terras. Buiten het hostel vind je een vlindertuin, een insectenhotel en
broedkastjes. Kortom, boek je kamer nog een nachtje extra en kom genieten van de
prachtige natuur rondom het hostel.
Hoe kom ik bij StayOkay?
Vanaf station Arnhem neem je stadsbus 3 richting Alteveer. Je stapt uit bij de halte
Ziekenhuis Rijnstate. Volg daar de wegwijzers naar het hostel. Vanaf het station
vertrekken ook treintaxi’s.

Borrellocatie: 5th Avenue
Voor de borrellocatie verzamelen we vrijdagavond in de prachtige cocktaillounge van
5th Avenue! De lounge hangt vol met moderne kunst en staan onder andere bekend
om hun uitgebreide cocktailkaart. Deze prachtige locatie is de perfecte plek om ons
thema Arnhem, kunststad te introduceren!
De Lounge/club vind je in de oude Lutherse kerk aan de Korenmarkt, ja, je leest het
goed; boven de lounge zit ook een club! Na de borrel kun je dus nog even
doorgenieten van de prachtige locatie.
Dinerlocatie: Happy Italy
Je kent ze wel, de Happy Italy keten heeft zich in korte tijd en met veel succes
verspreid door heel Nederland. Happy Italy Arnhem ligt dichtbij het Architectonische
centraal station van Arnhem en is ontzettend populair onder de toeristen in Arnhem.
Wij zullen hier zaterdagavond dan ook lekker uit eten gaan. Kom genieten van een
heerlijke pizza of pasta, vegetarisch of met een lekker stukje vlees.
Congreslocatie
Velperbinnensingel 15
6811 BP Arnhem

Feestlocatie
Willemsplein 1
6811 KA Arnhem

Slaaplocatie
Diepenbrocklaan 27
6815 AH Arnhem

Borrellocatie
Korenmarkt 26
6811 GW Arnhem

Dinerlocatie
Oude Stationsstraat 14
6811 KE Arnhem

Let op! Bij aankomst in het hostel ontvang je een lakenpakket waarmee je zelf je
bed opmaakt. Handdoeken zijn exclusief, maar je kunt ze wel kopen (€ 4,50) of
huren (€ 2,- + € 3,- borg) in het hostel.
Feestlocatie: Willemeen
Willemeen is een stedelijk jongerencentrum en subcultureel podium in Arnhem.
Meer dan honderd vrijwilligers zijn betrokken bij het organiseren van muziek,
zeefdruk en multimedia. Ja, u leest het goed, Willemeen bevat een zeefdrukkerij.
De drukkerij fungeert als stageplek, leerwerkplaats en bovenal een plek waar je de
kans krijgt om een creatief steentje bij te dragen aan de cultuur in Arnhem. De meeste
posters die je zult gaan zien hangen zijn zeefdruk poster ontworpen en gemaakt door
de vrijwilligers bij Willemeen.
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Arnhem
Kunststad Arnhem. Dat is het thema van dit congres. Lastig wel…… Immers, wat heeft
Arnhem nou met Kunst? Parijs heeft de Eiffeltoren, Barcelona de Sagrada Familia,
Amsterdam de Beurs van Berlage, Nijmegen de Nijmeegse vierdaagse, Maastricht
heeft André Rieu en New York heeft het Vrijheidsbeeld. En Arnhem heeft…….ja, lastig
wel. U begrijpt mogelijk nu de frustratie van deze
schrijver.
Wellicht het GelreDome? Een praktisch stadion met een dak dat dicht kan. Maar als
je daar zelfs over gaat nadenken wordt het er niet echt beter op. Want wat 11
voetbalspelers van Vitesse niet lukt, lukt Badr Hari/Rico Verhoeven en
Snollebollekes wel. Een uitverkocht stadion. Geruchten gaan al dat
Vitesse overweegt om met minder spelers te gaan spelen. Sonsbeekpark? Mogelijk
wel mooi en typerend voor Arnhem. Als je er doorheen loopt krijg je niet het gevoel
dat je in de stad bent. Natuur en bebossing. Loop een stukje door en je waant je vanzelf
in een omgeving van 100 jaar geleden. Hé wacht! Het Openlucht Museum. Dat is wel
iets waar Arnhem bekend om staat. En je hoeft amper een paar meter naar rechts te
gaan en je bent in Burgers Zoo. Menig oud JD’er die zich daar nog iets van herinnerd.

Observatorium is een onderstel van wat ooit een springplank
van een lokaal zwembad geweest moet zijn. Ach. Het past ook wel bij het zijn van een
Arnhemmer. De dingen niet onnodig ingewikkeld willen maken. Dan kan het
uiteindelijk mee vallen. En is dat ook niet wat Kunst is? Vrije expressie en
vormgevingen van materiaal de vrije loop laten. Bij elk kunstwerk wordt een bordje
met tekst en uitleg geplaatst. Maar uiteindelijk heeft elke toeschouwer, of
bewonderaar zoals u wilt, een eigen mening en denk er het zijne/hare van.
En stiekem! Heel stiekem rijdt deze schrijver al ruim 28
jaar langs deze kunstwerken. En elke keer blijft het een
bijzonder geheel en door de vormgeving een mooie route.
En voor de duurzame JD’ers……..buslijn 1 en 2 rijden
dezelfde route!

Wouter van den Berg – Secretaris Informele zaken
Voor nog meer leuke hotspots en dingetjes te doen in
Arnhem, scan de QR-code hieronder!

Prachtig hoor al die parken en bekendheden van Arnhem. Maar het gaat hier om
Kunst. En Kunst wordt doorgaans gemaakt door bekende mensen. Maar de
Arnhemmer Willibrord Frequin is een andere richting opgegaan en de schrijver wilt
het daar graag bij laten. Neen mensen, wie een beetje de ogen opent en moeite neemt
zal ontdekken dat Arnhem toch wel het één en ander te bieden heeft. En het mooie is,
het is allemaal gratis en gemakkelijk te bezoeken. Want in Arnhem zijn een aantal
kunstwerken te vinden met de hoofdletter G. De G van GROOT!
Wanneer je vanuit de A325 de Pleyroute richting Duiven neemt kom je vanzelf twee
grote kunstwerken tegen. Van Marieke de Goey staat al sinds 1987 het Dansend
Vierkant te pronken en iets verderop staat van de kunstenaar Jos Kokke het
kunstwerk Observatorium.
Beide kunstwerken zijn fraai vormgegeven waarbij de fantasie vrij wordt gelaten aan
voorbijgaande automobilisten. Elk kunstwerk stelt iets voor waarbij het Dansend
Vierkant de verbinding moet maken tussen hemel en aarde. En het Observatorium is
een 18,5 meter hoge kunstwerk dat een stilistische indruk moet geven aan de
postmoderne tijd.
De schrijver denkt er het zijne van. Wat mij betreft is het Dansend Vierkant een
vierkant geweest dat te heet gewassen is en daardoor in elkaar gedeukt is. Het
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Praktische zaken in Arnhem
Openbaar vervoer
Wanneer je vrijdag aankomt op Arnhem centraal station is het de bedoeling dat je je
als eerst inschrijft bij StayOkay, je neemt stadsbus 3 richting Alteveer. Je stapt uit bij
de halte Ziekenhuis Rijnstate. Volg daar de wegwijzers naar het hostel. Vanaf het
station vertrekken ook treintaxi’s. Verder kan je ook de OV-fiets huren.
Om vanaf het hotel naar de congreslocatie te komen is de snelste route met streekbus
91, hier stap je bij het Willemsplein uit, daarna is het nog een kleine 10 minuutjes
lopen. Ook kan je bij het Willemsplein overstappen op bus 300, waarmee je
vervolgens twee haltes meerijdt en bij de halte Stadstheater uitstapt. Deze reis kost
totaal €1,45 met je OV-kaart.
Verder rijden door het centrum nog allerlei bussen, check 9292 voor specifieke
reizen.
Parkeren
Musis en het Stadstheater liggen op loopafstand van een aantal parkeergarages. Het
meest nabij ligt parkeergarage Musis. Deze garage kan rond 19.30 uur druk of vol zijn
vanwege concerten en voorstellingen in Musis en het Stadstheater. Houd rekening
met wachttijden of kies voor een andere garage in Arnhem.
Fiets
Geen zin in een bus en lekker op je eigen tempo reizen, dat kan ook! In Arnhem zijn
twee locaties waar je een OV-fiets kan huren. De meest centrale plek is bij het
centraal station.
Arnhem centraal – Rijwielshop
Stationsplein 166, Arnhem

Verder is er ook een fietsenstalling bij het Sonsbeekpark, een plek waar veel van de
crazy 85 opdrachten kunnen worden uitgevoerd 😉.
Arnhem Sonsbeek – Fietsenstalling
Amsterdamseweg 11
Openingstijden
maandag t/m donderdag: 5.25 – 1.55 uur
vrijdag: 5.25 – 1.50 uur
zaterdag: 5.25 – 1.50 uur
zondag: 6.20 – 1.55 uur
Wil je een OV-fiets huren, dan heb je een persoonlijke ov-chipkaart nodig.

Kosten: Gebruik je een OV-fiets dan
betaal je daar €3,85 per keer voor
(tot 24 uur). Hou je de OV-fiets
langer, dan betaal je een extra
huurperiode (tot maximaal 72 uur).
Na die 72 uur betaal je per 24 uur een
toeslag van €5,-.

OV-fiets inleveren op een andere
locatie: Wil je de fiets op een andere
locatie inleveren dan waar je hem
hebt gehuurd? Dat kan! Er wordt hier
wel een toeslag van €10,- voor
gerekend.
Let op! Als je naar StayOkay fiets
vanaf het station moet je over een
nare heuvel.

Openingstijden
maandag t/m donderdag: 5.25 – 1.55 uur
vrijdag: 5.25 – 1.50 uur
zaterdag: 5.25 – 1.50 uur
zondag: 6.20 – 1.55 uur
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Parallelle sessies
Crash course Krijgsmacht
Zo - 13:30u |Na de aanval op de Iraanse generaal Soleimani doorkruiste tientallen
raketten het Iraakse en Iraanse luchtruim, met als triest dieptepunt het
neerschieten van een Oekraïens passagiersvliegtuig. Internationale spanningen
beïnvloeden zo op een vreselijke manier de levens van mensen over de hele wereld.
Wie het nieuws volgt, krijgt zomaar de indruk dat wapentuig en militairen de
internationale vrede en veiligheid geen goed doen. Hoe zit dat met de Nederlandse
krijgsmacht? Waar houden die circa 60.000 mensen die bij Defensie werken zich
elke dag mee bezig? Hoe gaan die om met de paradox van werken aan vrede en
veiligheid met bommen en granaten? Hoe gaat Nederland om met veranderende,
moderne en soms onzichtbare dreigingen? De werkgroep Defensie en
Internationale Veiligheid onder leiding van Kevin Brongers (werkzaam op het
Ministerie van Defensie) organiseert een interactieve sessie waarin een
spoedcursus over de Nederlandse krijgsmacht en een discussie over de kerntaken
van Defensie centraal staat.
Knutselen met oude JD-shirts
Za - 13:30u | Heb jij altijd al state-of-the-art duurzame mode willen maken? Dit is je
kans! Onder leiding van Ingrid Weerts en in samenwerking met de werkgroep KCM
zullen in deze sessie de JD-shirts in de oude huisstijl worden gerecycled tot nieuwe
kledingstukken. Jij mag aan de slag met textielstiften, naaipatronen, spelden en
stofscharen. De kleurigste kledingstukken kunnen op het feest worden gedragen. En
wie weet, als je geluk hebt wordt jouw zelfgemaakte kledingstuk geveild door onze
huisveilingmeester Alexander Pechtold.
Reanimeren moet je leren: Sessie EHBO
Za - 15:00u |Reanimatie is een skill die iedereen kan leren en voor iedereen
toegankelijk zou moeten zijn. Daarom biedt de landelijke werkgroep
Volksgezondheid je de kans om je mouwen op te stropen en te leren reanimeren. Je
leert alle basishandelingen die nodig zijn om een leven te redden. Hopelijk ben je na
deze les zo enthousiast dat je een officieel certificaat wilt halen! Join onze parallelle
sessie en tot dan! (max. 20 personen)

Hoe duurzaam ben jij?
Za - 11:15u | Met deze parallelle sessie berekenen we jouw eigen milieu-impact en
wat je kan doen om deze impact te verkleinen. Heeft het bijvoorbeeld wel zin om
korter te douchen? Dat wij een groot milieu-impact hebben op het milieu staat vast.
Met onze consumptie zorgen we voor grote milieuproblemen zoals
klimaatverandering, de afname van biodiversiteit en ontbossing. De gemiddelde
Nederlander heeft voor haar levensstijl zo’n 3.5 aardes nodig, wat zoveel betekent
als dat wanneer alle mensen zouden leven zoals wij, we nog binnen deze generatie
tekorten gaan hebben. Op hoeveel aardes kom jij? Doe de test!
FemDem & Future
Zo - 15:00u | FemDem is weer terug in 2020. De sessie staat daarom dan ook in het
teken van brainstormen en bespreken wat onze focus het aankomende jaar moet
zijn. We zullen de nieuwe structuur en bijkomende doelen. Hoe kan jij als JD’er
actief worden op landelijk of regionaal niveau? Wat voor activiteiten zou jij graag
willen zien? Welke thema’s zijn voor de JD het belangrijkst? En welk soort
zichtbaarheid moeten we gaan opzoeken?
Hiervoor hebben wij jullie input hard nodig! Dus kom vooral gezellig langs bij de
‘heruitvinding’ van het netwerk!
Is dit AVG, ja of nee?
Zo - 11:15u | Je privacy beschermen in de digitale omgeving is niet makkelijk. Steeds
meer apparaten in onze omgeving verzamelen en verwerken gegevens, zonder dat
we nu echt doorhebben wat er met onze persoonlijke gegevens gebeurt. Ook op
politiek vlak worstelen we nog steeds met wat nu de grenzen zijn en moeten zijn.
Om deze grenzen duidelijker aan te kunnen geven moeten we eerst goed begrijpen
welke afwegingen er gemaakt moeten worden tussen bijvoorbeeld privacy, gemak,
veiligheid, en vrij economisch verkeer. In deze sessie gaan we hier mee aan de slag.
Aan de hand van een aantal praktijkgevallen bespreken we wat we zelf, als personen
en als JD, vinden of moeten vinden van hoe we omgaan met onze privacy in een
digitaliserende samenleving.
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Stadswandeling
Zo - 13:30u | Arnhem staat synoniem voor cultuur, kunst, vrijheid en architectuur.
In de stadswandeling zullen al deze facetten langskomen. In Arnhem staan veel
unieke gebouwen (Huis der Provincie, station Arnhem Centraal, Cultuurhuis Rozet):
In geen enkele stad zijn gebouwen het vaakst tot Beste Gebouw van het Jaar
gekozen. In het centrum tref je door de oorlog en stadsvernieuwingen verschillende
bouwstijlen aan, vaak naast elkaar. Bij de bruggen over de Rijn zullen we stilstaan bij
de Slag om Arnhem die afgelopen jaar 75 geleden herdacht werd. Verder passeren
de vele stadsparken, gentrificatie, de kunstacademie en zelfs Audrey Hepburn de
revue. Tijdens een ongeveer anderhalf uur durende stadswandeling zullen we in en
rond het centrum getuige zijn van deze rijke geschiedenis in de zogeheten culturele
hoofdstad van het oosten. Nieuwsgierig of behoefte aan een frisse neus? Wandel
mee!

Sprekers
JD-Talks met Alexander Pechtold
Zo - 16.00-16.45u | Alexander Pechtold (1965) is de
oud-partijleider van D66 (2006-2018). Hij
studeerde kunstgeschiedenis en archeologie en
werkte als veilingmeester voor hij zich fulltime op de
politiek stortte. Hij was achtereenvolgens
wethouder in Leiden, burgemeester in Wageningen
en minister in Den Haag. In 2006 stond D66 qua
zetels en ledenaantallen op een enorm dieptepunt
en heeft Pechtold vanuit de oppositie D66 weer van
de grond af aan opgebouwd. Hij won diverse prijzen
voor zijn erudiete taalgebruik en werd tweemaal
Politicus van het Jaar. Na de grote winst bij de
verkiezingen van 2017 en de deelname aan het kabinet Rutte III gaf Pechtold het
stokje door aan Rob Jetten en verdween hij uit de politiek. Tegenwoordig is Pechtold
bestuurder bij enkele uitdagende plekken, namelijk de verbouwing van het Binnenhof
en het CBR. In deze JD-Talks kunnen jullie hem in een College Tour-achtige setting
het hemd van het lijf vragen. Onze eigen Lysanne van Schaik zal als moderator deze
sessie leiden.
Plenaire spreker: Ahmed Marcouch
Za - 10.30-11.15u | Ahmed Marcouch (1969) werd
geboren in Marokko en kwam als tienjarig jongetje
naar Nederland, waar zijn vader als gastarbeider
werkte. Na zijn opleiding werkte hij als brigadier bij
de
Amsterdamse
politie
en
als
leraar
maatschappijleer. In 2006 werd hij de eerste
stadsdeelvoorzitter (deelburgemeester) met een
Marokkaanse achtergrond van Nederland. In deze
functie kreeg hij landelijke bekendheid doordat hij
hard stelling nam tegen probleemjongeren in zijn
wijk Slotervaart en omdat hij het herhaaldelijk
opnam voor de LHBT-gemeenschap. Hierna kwam
hij in de Tweede Kamer en hield hij zich bezig met veiligheid en integratie. In 2017
werd Marcouch benoemd door de gemeenteraad van Arnhem als nieuwe
burgemeester. Als burgemeester valt hij op door zijn harde aanpak van radicalisering
en betrokken en toegankelijke houding naar inwoners toe. Op zaterdag zal hij voor
ons spreken over onder andere veiligheid en jongeren.
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JD crazy 85
Ga in Kunststad Arnhem de strijd aan met de andere afdelingen! Voltooi met je
afdeling tijdens het 85ste congres zo veel mogelijk van de 85 opdrachten op deze lijst.
In totaal zijn 100 punten te verdienen. De afdeling met het meeste aantal punten wint
en krijgt een taart van de organisatie. Bewijs wordt geleverd in de vorm van een foto
of filmpje, dus zorg ervoor dat de voltooide opdracht duidelijk zichtbaar is. De
opdrachten moeten vóór zondagmiddag 15:30 ingeleverd worden door ze, met
vermelding van afdeling en nummer van de opdracht, te WhatsAppen naar
0615441004, graag alle foto’s en video’s vanaf één telefoon te sturen. Spreek dus
goed af wie van jouw afdeling alles verstuurd. Het Congresteam zal alle inzendingen
controleren en de winnende afdeling bekend maken aan het eind van de ALV.
Sommige van de opdrachten gaan gepaard met alcohol of eten. Het is een eigen keuze
om mee te doen met deze crazy 85 en het Congresteam is niet verantwoordelijk voor
mogelijke katers, allergiegevallen en vegetariërs/veganisten die per ongeluk vlees
eten.
P.S. Om de orde tijdens het congres te bewaren willen we jullie vragen om challenges
niet tijdens inspreekbeurten te voltooien tenzij dit expliciet vermeld wordt. Ook
mogen de parallelle sessies of sprekers niet verstoord worden. Pleidooien om
afdelingen af te schaffen, badeendjes rechten te geven, zingen etc. kan ook
daarbuiten gedaan worden zolang het maar gefilmd wordt of iemand van het LB of
Congresteam aanwezig is.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Steel de vlag van een andere afdeling en maak er een foto mee
Maak één foto met 3 leden van het Congresteam
Maak één foto met 3 LB’ers
Eet een Arnhems meisje (koekje)
Draag als man een rok of een jurk
Eet een broodje van Het Arnhems Bakkertje
Maak een foto met iemand geboren in 1966 (2 punten)
Maak een groepsfoto voor station Arnhem Centraal
Maak een groepsfoto voor Cultuurhuis Rozet
Vraag Pim (LB) of hij zijn talent al ontwikkeld heeft
Maak iemand JD-lid
Maak een foto terwijl je meedoet aan de pubquiz in Fifth Avenue
Maak een foto met zoveel mogelijk onbekenden (een bonuspunt
gaat naar de afdeling met de meeste onbekenden op de foto)
Maak een foto terwijl je naast het beeld van Lazy King (liggend
beeld in de vorm van een katmens) ligt in Sonsbeek Park (2 punten)

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Houd een vurig pleidooi waarom clowns
verboden moeten worden
Maak een foto terwijl je voor de Eusebiuskerk staat
Maak een foto met ten minste twee bruggen over de Rijn
Word lid van een landelijke werkgroep of landelijk team/netwerk
Maak een foto met Ahmed Marcouch
Maak een foto met iemand met een bril, baard en snor
Maak een groepsfoto voor het Huis der Provincie in Arnhem
Fiets met 3 mensen op 1 fiets (2 punten als het er 4 zijn)
Houd een pleidooi van een halve minuut of langer waarom Arnhem
cultureel en architectonisch gezien de Nederlandse hoofdstad is (2
punten)
Reanimeer een pop of een houterige JD’er tijdens de “Reanimeren
moet je leren sessie: EHBO Sessie”
Bezoek de “Crash course krijgsmacht sessie”
Maak een foto waar je door 2 heren van oudere leeftijd op de wang
gekust wordt (2 punten)
Breng de persoon achter de inschrijfbalie koffie of een snack
Kijk een gegeven paard in de bek
Maak een foto bij de FEBO na middernacht, mét een snack in je
handen
Zoen een congresvoorzitter of lid van het Congresteam
Maak een foto in je feestoutfit
Koop een drankje voor een lid van het Congresteam
Maak een foto van twee overduidelijk brakke congresgangers
Maak een foto op de congreslocatie tussen 06:00 en 08:30 op
zondag
Zing minstens 20 seconden van het Arnhemse volkslied in
Sonsbeek Park (2 punten)
Maak op vrijdag, zaterdag én zondag een groepsfoto in dezelfde
stijl/pose/volgorde met minstens 4 personen van jouw afdeling.
Houd een vurig pleidooi van een halve minuut waarom Oss aan de
afdeling Brabant geschonken moet worden (2 punten)
Trek een adje van een halve liter
Zet een korte en een lange onbekende naast elkaar op de foto
Maak een foto terwijl je op een ander Arnhems station staat (niet
Arnhem Centraal!)
Strik de veters van iemand van een andere afdeling
Houd een pleidooi van een halve minuut over waarom dit het
állerbeste congres ooit met een onderbroek op je hoofd (2 punten
als die niet van jou is)
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Maak een foto bij één van de herdenkingsmonumenten in Arnhem
Doe mee aan de sessie “Is dit AVG, ja of nee?”
Bezoek de sessie “FemDem & Future”
Maak een foto terwijl je op het Feestaardvarken kunstwerk staat
Bezoek het Openluchtmuseum of Burgers’ Zoo (ingang volstaat)
Mummificeer een JD’er met WC-papier
Maak een foto van een slapende JD’er
Ga met minstens 5 personen in een kring staan en geef elkaar
billenkoek
Lach een boom 1 minuut lang uit
Til een afdelingsvoorzitter op je schouders
Bezoek de sessie “Hoe duurzaam ben jij?”
Geef jezelf bloot
Hef een toast met het voltallige bestuur van een andere afdeling (2
punten)
Help het Congresteam met opruimen na het feest
Maak een foto terwijl twee mannelijke leden voor sauna
Steamworks staan
Bezoek de sessie “Reanimeren moet je leren sessie: EHBO Sessie”
Draag tijdens het Congresfeest een outfit die tijdens de sessie
“Knutselen met oude JD-shirts” gemaakt is (2 punten)
Biecht bij het Congresteam over wat je op zaterdagavond hebt
gedaan
Maak een foto terwijl je in een trolleybus zit
Maak een groepsknuffel met 15 JD’ers van twee afdelingen
Maak een foto met 2 of meer studenten van kunstacademie ArtEZ
(2 punten)
Loop mee tijdens de parallelle Stadswandeling
Doe mee met de sessie “Knutselen met oude JD-shirts”
Twee mensen (1 man en 1 vrouw) lakken hun nagels in JD-groen
Kijk zuur terwijl je een citroen eet
Ga voor het Lorentz-monument staan met je hand op identieke
wijze als het beeld
Doe een belly shot of een shot met Bellie (Annabel)
Maak een foto van een vlieg
Verwerk in één inspreekbeurt tweemaal het woord “Trolleybus”
Knuffel een lid van het Congresteam voor minstens 15 seconden
Zing 'Annabel' van Hans de Booij terwijl Annabel het kan horen (2
punten)
Schrijf een romantisch gedicht over Arnhem

75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Noem in een halve minuut alle partijleiders
van D66 foutloos en chronologisch op
Doe een shotje met een LB’er
Doe met minstens 10 personen een dansje
Maak een foto van een bestuurder van D66 Arnhem
Steel de congresoutfit van een andere afdeling
Aai een hert of twee honden in Sonsbeek Park (hert = 2 punten)
Geef het Congresteam een taart (2 punten)
Versier Jasper (LB). Als bewijs van slagen geeft hij een kus op de
wang
Doe een regendans bij een fontein in Arnhem
Koop één druif in een supermarkt
Regel het nummer van een ober

Heel veel succes en moge de beste winnen. Liefs, Het LB en het Congresteam
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Hoe werkt een congres?
Het congres is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Jonge Democraten. Drie
keer per jaar vindt er een ALV plaats: tweemaal een meerdaags, politiek congres in de
zomer en de winter, en een organisatorisch. eendaags congres in september. De ALV
is het hoogste orgaan van de vereniging, het bestaat in principe uit alle leden. In de
praktijk worden de termen ‘ALV’ en ‘Congres’ vaak gebruikt als synoniemen, maar
meestal gaat de ALV alleen om de vergadering, terwijl het Congres over het hele
congresweekend, inclusief eten, feest en gezelligheid gaat.
Binnen de JD wordt het ‘one man, one vote’ systeem gehanteerd, wat betekent dat
ieder (betalend) lid mag stemmen en het woord mag voeren tijdens de ALV. Op die
manier heeft elk lid invloed op de organisatorische en inhoudelijke koers van de
vereniging. Er worden op de verschillende congressen namelijk allerlei inhoudelijke
en organisatorische zaken besproken en bepaald. Bovendien vinden er verkiezingen
plaats. Zo worden op het Zomercongres het Landelijk Bestuur, de DEMO-redactie en
de Kascommissie verkozen.
Op de politieke congressen wordt er gediscussieerd over inhoudelijke onderwerpen.
Dat gebeurt tijdens de behandeling van politieke moties, resoluties en
amendementen.
Op het organisatorisch congres komende de organimo’s (organisatorische moties),
HR-wijzigingen, Statutenwijzigingen en de financiën uitgebreid aan bod. Het
Septembercongres is verder het moment waarop het tijdens in de zomer verkozen
Landelijk Bestuur haar beleidsplan presenteert.
Daarnaast zijn er altijd interessante gasten op congressen waarbij er altijd
gelegenheid is voor discussie. Het congresfeest is bovendien een goede gelegenheid
om veel Jonge Democraten beter te leren kennen en (politieke) ervaringen en
meningen met elkaar uit te wisselen.

Speciaal voor nieuwe leden
Voor nieuwe leden is een congres erg interessant. Het is een gelegenheid om te
ervaren wat er speelt bij de Jonge Democraten en een hoop mensen te leren kennen.
Voor het begin het congres is er om 09:30 een moment speciaal moment waarbij alles
verteld wordt dat je over een congres moet weten. Als je nog vragen hebt tijdens het
congres staan er altijd ervaren leden voor je klaar om te helpen.

Wat voor voorstellen zijn er?

Een voorstel kan worden ingediend door werkgroepen, Algemene
Afdelingsvergaderingen, het Landelijk Bestuur of gewoon vijf leden. Over deze
voorstellen zal tijdens het congres worden gestemd door de leden. De voorstellen die
worden aangenomen bepalen wat de JD zoals vindt en doet. De regelingen voor het
indienen van voorstellen vind je altijd in de laatste versie van het Huishoudelijk
Reglement. Er zijn verschillende soorten voorstellen:

Wijzigingsvoorstellen HR & Statuten
Er kunnen wijzigingsvoorstellen voor het Huishoudelijk Reglement en de Statuten
van de Jonge Democraten worden ingediend. Voor wijzigingen van de Statuten geldt
een bijzondere stemprocedure in twee rondes.

Beleidsplan & Bestuursverantwoording
Het Landelijk Bestuur stelt elk jaar in de zomer een beleidsplan voor het komende
jaar op. Verder legt het Landelijk Bestuur bij elk congres verantwoording af over het
functioneren in de afgelopen periode en de uitvoering van organimo’s. Je kunt over
het beleidsplan, of de uitvoering hiervan, vragen stellen tijdens het bestuursblok.

Organisatorische Moties (Organimo’s)
Als leden het bestuur willen oproepen om iets te doen, gebeurt dat via een organimo.
Het Landelijk Bestuur probeert organimo’s altijd zo goed mogelijk uit te voeren. Naar
aanleiding van het bestuursblok kunnen ook actuele organimo’s worden ingediend.
Dat kan tot drie uur na het bestuursblok.

Politiek Programma (PP)
In het Politiek Programma zijn de grote lijnen van de politieke standpunten van de
Jonge Democraten opgenomen . Het Politiek Programma kan door middel van
resoluties en amendementen tijdens de politieke congressen worden veranderd.
Over het bestaande programma wordt niet gestemd op het congres. Kleine
wijzigingen vinden plaats door middel van een amendement. Een resolutie dien je in
als je meer dan één alinea wilt wijzigen, toevoegen of schrappen. Deze resoluties
kunnen zelf ook worden geamendeerd. In dat geval worden eerst de amendementen
behandeld, en vervolgens wordt over de resolutie als geheel gestemd.

Politieke Moties (PM’s)
Over concrete zaken kunnen moties worden ingediend. Het gaat dan vaak om een
concrete uitwerking van de algemene politieke ideeën. Politieke moties zijn
ondergeschikt aan het PP. Terwijl politieke moties meestal gaan over zaken die al
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langer lopen, zijn de actueel politieke moties (APM’s) geschikt om een uitspraak van
het congres te vragen over een actuele politieke kwestie. Deze APM’s hebben dan
ook een latere inleverdeadline dan normale moties. Als wordt gesproken over moties
gaat het meestal om politieke moties.

Moties van Orde
Een motie van orde is geen motie die vooraf moet worden ingediend, maar die tijdens
het congres kan worden ingediend. Vind je bijvoorbeeld dat het congres te rumoerig
wordt of vind je dat de behandeling van moties niet overeenstemt met de statuten,
dan sta je op en roep je “Motie van Orde!”. De congresvoorzitter zal je dan
spreekrecht geven om je motie van orde toe te lichten. Daarna zal de voorzitter je
motie overnemen of aan het congres ter stemming voorleggen.

Congresfunctionarissen

Het congres moet natuurlijk geleid worden. Hiervoor worden een aantal ervaren
leden aangesteld die streng doch rechtvaardig, en met de nodige kwinkslagen, de zaak
in het gareel proberen te houden.
Congresvoorzitters (CVZ): het congres wordt voorgezeten door onafhankelijke
congresvoorzitters. Zij worden door het Landelijk Bestuur voorgedragen aan de
Algemene Ledenvergadering om het congres technisch te leiden en hebben het recht
om gedurende het congres, indien nodig, met aanpassingen van de tijden in de agenda
te komen.
Stem- en Notulencommissie (SNC): de mensen die zich bezighouden met de
stemming over de verschillende voorstellen. Ook tellen zij de stemmen die op de
verschillende kandidaten voor bestuursfuncties en de DEMO worden uitgebracht.
Daarnaast notuleren zij ook wat er zoal gezegd wordt tijdens de ALV.
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Bestuursverantwoording

Heemskerk, Bestuurslid Pers & Politiek, Pim Cramer,
Bestuurslid Talentontwikkeling, Jasper Ensing, Bestuurslid Organisatie

Beste Jonge Democraten,

We zijn direct na onze verkiezing enthousiast aan de slag gegaan. De zomer stond in
het teken van elkaar leren kennen en de het schrijven van ons beleidsplan en de
begroting van 2020. Vooral dat tweede was een uitdaging waarbij we hebben
geprobeerd te bezuinigen zonder de toegankelijkheid en de veelzijdigheid van onze
vereniging al te veel in te perken.
Daarnaast hebben we in de zomerperiode ons kantoor verhuisd naar onze huidige
verblijfplaats, op zolder van het landelijk bureau van D66. Afgelopen december
hebben we de laatste hand gelegd aan het opleveren van het oude pand, wat we tot
dan toe nog tot onze beschikking hadden.
Wij stonden als bestuur voor de uitdaging om het zevenkoppige parttime bestuur
vorm te geven. Iets waarbij je meer dan doorgaans zelf het wiel uit kan vinden, omdat
de afspraken en bestuurscultuur van vorige besturen minder als richtlijn diende. Om
samen slagvaardig te kunnen zijn hebben we besloten om twee dagen per week met
zijn allen op kantoor aanwezig te zijn. Net als vrijwel ieder LB was het voor veel van
ons zoeken om de juiste balans te vinden tussen JD taken en werk/studie. Vooral in
het begin van het jaar hebben we gemerkt dat de huidige functieverdeling
onevenredige belasting legt bij bepaalde functies.
Vandaar dat we in oktober enkele verantwoordelijkheden hebben herverdeeld en
deze via een nieuwsbrief hebben rondgestuurd.
Op politiek vlak hebben we besloten om het geluid van de JD meer te kanaliseren
door middel van onze politieke focusthema’s.Het opzetten van zo’n focusthema
kostte tijd, wij zijn pas in oktober gestart met ons eerste focusthema; duurzaamheid.
Inmiddels zijn we vanaf januari gericht op onderwijs en liggen de thema’s Europese
Unie en technologische ontwikkelingen nog op ons te wachten voor de komende
maanden.
Met vrijzinnige groet,
Landelijk Bestuur der Jonge Democraten 2019-2020

Annabel Broer, Voorzitter, Yvet Laan, Secretaris , Kyllian van der Put,
Penningmeester , Marije Heerma, Bestuurslid Campagne & Communicatie, Wimer

Financiën en Organisatie
Na diverse bezuinigingsrondes was het afgelopen zomer onze taak om een stabiele
en toekomstbestendige begroting voor 2020 op te stellen met onder andere een
aanzienlijke afdracht aan de Algemene Reserve. Na lang wikken en wegen is het ons
gelukt om een sluitende begroting te maken waarin onze kernactiviteiten behouden
blijven en onder andere de twee kaderweekend nog steeds bestaan dankzij een
kleine eigen bijdrage. In het maken van onze afwegingen hebben politieke
activiteiten en activiteiten waar leden zichzelf kunnen ontwikkelen de voorkeur
gehad boven gezelligheidsactiviteiten.
De uiteindelijke toekenning van de subsidie voor 2019 valt ongeveer €10.000,- lager
uit dan in de herziende begroting verwacht werd. Aangezien we dit al voorzagen is er
in de begroting van 2020 een even groot bedrag gereserveerd om dit verschil te
dekken. Het is nog afwachten hoe de vereniging 2019 precies zal gaan afsluiten, maar
dankzij de herzieningen op de begroting van afgelopen Wintercongres en de
conservatieve begroting van 2020 met een bijdrage aan de Algemene Reserve ziet de
financiële toekomst van onze vereniging er weer iets mooier uit. Daarnaast wordt het
interessant wat de Wet Jetten omtrent de financiering voor politieke partijen precies
voor de Jonge Democraten zal betekenen. Hierover worden regelmatig gesprekken
met desbetreffende personen binnen D66 gevoerd.
Huisvesting
Tijdens het zomerreces is het landelijk kantoor grotendeels verhuisd van de Lange
Voorhout naar de zolder van het D66 landelijk bureau op de Lange Houtstraat, op een
steenworp afstand van het plein. Met dank aan een aantal behulpzame JD’ers
(bedankt jongens!!), het vorige en huidige LB hebben we in een dag sjouwen het
grootste deel van de benodigdheden verhuisd. De overige kantoormeubels zijn op
marktplaats gezet, waardoor een deel hiervan nog verkocht kon worden. Alle
meubels die zijn overgebleven zijn in de laatste week van december naar de kringloop
gebracht en de door de kringloop afgekeurde meubels naar het grofvuil.
Vereniging en activiteiten
Hoewel het voor de Jonge Democraten nog geen lente is zijn we het afgelopen jaar
positief verrast door het enthousiasme wat de vereniging uitstraalde. Hoewel
landelijke activiteiten lang niet altijd vanzelf volliepen en we er soms hard aan
moesten trekken, zagen we toch een goede opkomst bij de meeste activiteiten. De
MUN, het Kaderweekend en het Nieuwe Ledenweekend verliepen zonder grote
problemen en werden gekenmerkt door een een gemoedelijke sfeer.
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De goede sfeer binnen de vereniging zagen wij de laatste tijd ook terug bij de
afdelingen. Na een korte periode waarin de opkomsten leken te bevriezen en nieuwe
leden ons vaker links lieten liggen zitten nu op de maandagen en dinsdagen de zaaltjes
door het land steeds voller. Een ontwikkeling die ons gunstig stemt immers de
afdelingen het fundament van de vereniging zijn. We hopen de afdelingen te kunnen
blijven ondersteunen, met mooie landelijke activiteiten en dezelfde toegewijde
ondersteuning als voorheen.
Teams
De afgelopen periode hebben we een aanzet gedaan tot het versterken van de
teamcultuur binnen de landelijke organisatie van de Jonge Democraten. Het werken
met organisatorische teams bij landelijke activiteiten is tot dusver, zowel bij de Model
United Nations als bij het Introductieweekend, goed bevallen. We streven ernaar
deze ontwikkeling door te zetten in 2020. Wat betreft de permanente teams is het
campagneteam afgelopen half jaar meerdere keren bijeen geweest. Hier zijn onder
andere de ludieke acties als sinterklaasactie, ledenwervingscampagne ‘Hear us oud’
en de Onderwijsactie uit voortgekomen.
Profilering & Politiek
Dit jaar zijn er geen landelijke verkiezingen. Desalniettemin zijn wij bezig geweest
met het optimaal zichtbaar zijn als vereniging. Zowel op sociale media, in de krant en
als op de radio hebben wij ons ingezet.
Afgelopen halfjaar hebben wij gewerkt aan de hand van focusthema’s door onszelf te
verdiepen in één bepaald thema per periode. De eerste maanden is dit duurzaamheid
geweest en zijn wij op het moment bezig met onderwijs. De thema’s die nog zullen
volgen zijn Europa en Technologie en ethiek. Samen met het PKO zijn wij tot deze
focusthema’s gekomen.

Ledenontwikkeling
Ondanks de bezuinigingen hebben we als bestuur het belang van twee
kaderweekenden erkend. Wel zien we nog kansen liggen, zeker in de mate van
diepgang die we kunnen bieden aan de meer ervaren kaderleden. De trainerspoule is
behoorlijk veranderd door het vertrek van een flink aantal trainers. Gelukkig zijn er
een vijftal nieuwe trainers benoemd en opgeleid die klaarstaan om aan de slag te gaan.
Het scholingsmateriaal staat redelijk geordend op de wolk, maar aanvulling en
verdere ontwikkeling is nog wel wenselijk. Ten slotte maken een aantal kaderleden
gebruik van een coachingstraject, dat loopt vrijwel zelfstandig.
Verhouding
D66
De verhoudingen met D66 zijn momenteel goed. Annabel is wekelijks aanwezig bij de
fractievergaderingen en ook Wimer en Marije zijn daar al eens mee geweest. Verder
kunnen afspraken laagdrempelig gemaakt worden, bijvoorbeeld voor de
maandelijkse
interviews
met
kamerleden.
Omdat ons kantoor nu op het landelijk bureau is en het hele bestuur hier twee dagen
in de week voltallig aanwezig is kunnen we ook makkelijk schakelen met het landelijk
bureau. Zo is het gemakkelijk om even bij elkaar langs te lopen als we iets van elkaar
nodig hebben. De afstemming van het servicecontract loopt nog, maar zal
waarschijnlijk binnenkort worden afgerond wanneer we het contract ondertekenen.
ICT
Op het gebied van ICT zijn we nog niet zo ver als gehoopt. Met het nieuwe
servicecontract met D66 zal het huidige systeem van nieuwsbrieven worden
vervangen. Daarnaast is het team bezig met kijken naar mogelijkheden voor het
vervangen van de verschillende websites. Zo wordt er ondere andere gekeken naar
services die worden aangeboden aan non profit organisaties. De komende maanden
zal er meer aandacht naar de ICT transitie gaan.

Daarnaast zijn wij aanwezig geweest bij de klimaatstaking en WijWillenWonenactie,
verzamelden mobiele telefoons als Sinterklaasactie en helpen met veel JD-ers mee
op basisscholen tijdens de Onderwijsactie 24 januari.
Op Facebook, Twitter en Instagram werd verslag gemaakt van de activiteiten, acties
en politieke output. Ook de afdelingen zijn druk bezig met zowel ludieke acties die
uiteen liepen van gekozen burgemeester tot kerstkaarten schrijven, persstukken als
zichtbaar zijn op sociale media.
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Persoonlijke verantwoording
Annabel Broer - Voorzitter
Ik kijk tevreden terug op de afgelopen maanden van dit politieke jaar. Ik vind het mooi
om te zien dat we ook dit jaar weer kunnen rekenen op een grote groep JD’ers die zich
actief inzetten voor onze vereniging, we zijn zichtbaar in de media en ik heb, met hulp
van een sterk team, een mooie speech kunnen geven op het D66 congres van
november.
Ik vind het fijn om contact te houden met mijn FEO, ondanks dat ik daar graag nog
meer tijd in zou steken. Ik probeer door af en toe te bellen of thee te drinken met de
afdelingsvoorzitters op de hoogte te blijven van de stand van zaken in de afdelingen
en probeer wanneer de gelegenheid zich voordoet de rol van sparringpartner op me
te nemen. De samenwerking met D66 verloopt over het algemeen soepel door tijdige
communicatie en waar nodig de korte lijntjes om dieper op bepaalde thema’s in te
gaan. Wel wil ik de komende maanden nog wat pro-actiever met Kamerleden in
gesprek aangaan over de onderwerpen waar wij ons als JD mee bezig houden. Tot slot
heb ik een goede band met een flink aantal collega’s van andere PJO’s. Onder andere
de ‘Wij Willen Wonen’ actie kon hierdoor makkelijker van de grond komen. Ook
komende periode wil ik weer de samenwerking opzoeken om gezamenlijk naar buiten
te treden.
Ik merk dat ik me steeds meer thuis voel in mijn rol als woordvoerder van de JD. Ik
weet mijn voorbereiding sneller te doen en kan efficiënter samenwerken met
bijvoorbeeld Wimer en andere JD’ers die me de nodige kennis kunnen geven.
Wel ervaar ik dat je als parttime bestuur soms kansen aan je voorbij laat gaan die je
als full time bestuur wel had kunnen pakken. Het is bijvoorbeeld wel eens gebeurd dat
ik overdag benaderd werd om die avond deel te nemen aan een talkshow maar dat ik
deze kans heb moeten missen omdat ik het bericht pas laat in de middag las.
Verder begeef ik me sinds september naast facebook ook op Instagram en Twitter.
Het schrijven van posts en reacties kost me steeds minder tijd ook al merk ik dat het
plaatsen van posts nog steeds geen automatisme voor me is. Hopelijk komt dat
komende maanden nog wat meer.

andere afdelingen langs willen gaan. Veel afdelingen heb ik de
afgelopen maanden wel eens bezocht, maar het is me niet gelukt om ze allemaal een
keer te bezoeken. Daarbij wil ik nog een betere werk-JD-vrije tijd balans vinden,
waarbij ik vooral in mijn aantal werkuren buiten de JD wil minderen. Tot slot hoop ik
de komende maanden toch nog een keer aan te schuiven bij een grote talkshow.

Yvet Laan - Secretaris
De eerste maanden van het bestuur zijn voorbij en we zijn nu volledig verhuisd naar
ons nieuwe pand aan de lange houtstraat. Bij deze verhuizing hebben we ervoor
gezorgd dat het merendeel van de overgebleven meubelen naar de kringloop gingen
om zo verspilling tegen te gaan. In ons nieuwe pand merk ik dat het voor mijn functie
erg prettig is dat de communicatielijnen met D66 korter zijn. Zo was het voor beide
kanten makkelijk om langs te lopen als er vragen waren over bijvoorbeeld het nieuwe
servicecontract. Met het nieuwe contract zal ook een belangrijke stap worden gezet
in de ICT transitie. Het ICT transitie team is nu volop aan de gang en zij helpen mij en
Pim enorm met de verschillende vraagstukken.
Naast het team ben ik ook erg blij met mijn afdelingssecretarissen. Het is mooi om te
zien hoe ze elkaar helpen met ALV’s en ieder zijn eigen stijl heeft. In het begin kwam
naar voren dat de overdracht per afdeling en per secretaris erg verschilt. Ik wil
daarom, ook in het kader van nieuwe ICT systemen, zorgen voor een
afdelingssecretaris handboek om zo continuïteit te waarborgen.
Voor de Oriëntatiecommissie en de Functionaris Gegevensbescherming zijn er
nieuwe mensen benoemd en ik kijk er naar uit om met hen aan de slag te gaan.
Op privacy gebied begon het bestuursjaar met een datalek waardoor ik al snel bekend
was geraakt met het melden van datalekken. Hierna zijn er geen meldingen meer
nodig geweest en ik hoop dat het in het nieuwe jaar goed zal blijven gaan. Vanuit de
afdelingsbesturen zijn er verschillende vragen opgekomen qua privacy. Ik ben dan erg
blij met de ondersteuning van de oude FG hierin en ik wil graag met de nieuwe FG
mogelijk het privacy beleid aanscherpen.
Vanuit mijn kant liepen zaken een tijd wat stroef door zieke. Hierdoor was het wat in
de laatste maanden van het jaar lastiger om mijn functie uit te voeren en ik zie dan
ook zeker ruimte voor verbetering. Ik heb in deze maanden veel aan mijn
bestuursleden gehad zowel op bestuurlijk als persoonlijk niveau. Ik kijk er dan ook erg
naar uit om met hen de komende maanden weer te zorgen voor een mooi jaar.

Er zijn de komende periode nog voldoende uitdagingen en doelen om te bereiken.
Naast een aantal punten die ik tussen de regels door noemde zou ik nog wat vaker bij
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een notendop’’. Ook wordt er dit jaar voor het eerst
geëxperimenteerd met een informatiemarkt op het JD congres.

Marije Heerma - Bestuurslid Campagne & Communicatie
Met veel plezier kijk ik terug op de afgelopen maanden en ben ik blij dat ik het
vertrouwen van jullie heb gekregen om me een jaar in te zetten voor de vereniging.
Inmiddels zijn we alweer halverwege het bestuursjaar en hebben we met het team
veel werk verzet en plezier gemaakt. Ik vertel jullie graag over de afgelopen maanden
en de maanden die nog komen gaan.
De eerste maanden zijn voorbij gevlogen. Ik was hoofdzakelijk verantwoordelijk voor
de campagne en communicatie. Ik werkte veel en nauw samen met Annabel en Wimer
omtrent de politieke output en onderhield contact met mijn FEO en het
campagneteam. Hoewel er dit jaar geen verkiezingen op de planning staan, streven
we naar ernaar om optimaal zichtbaar en herkenbaar te zijn voor bestaande en
nieuwe leden. Ik bracht verslag uit van de politieke output en de momenten die we bij
de JD beleefden. Ook introduceerde ik posts als de Woensdagwijzer, het
maandelijkse interview met een Kamerlid en de maandplanningen met alle
activiteiten van de afdelingen. Verder
maakte ik samen met Kyllian een nieuwe webshop en knutselde ik een Rad van Ideeën
voor het D66 congres. Tijdens het congres zorgde ik er met Annabel, veel leden en
Rob Jetten voor dat we het schilderij van de toekomst samen inkleurden. Wij waren
aanwezig bij de klimaatstaking, WijWillenWonenactie, verzamelden mobiele
telefoons als Sinterklaasactie en helpen met veel JD-ers mee op basisscholen tijdens
de Onderwijsactie 24 januari. Met z’n allen actief, dat geeft mij veel energie.
Tijdens zomercongres vertelde ik over een aantal doelen die ik wilde bereiken. Ten
eerste wilde ik het bereik van de sociale media in kaart brengen. Het bereik van
Facebook is erg laag. Om dit op korte termijn te vergroten is er geld nodig om
betalende Facebook sponsoring in te kopen. Tot op heden is dit niet gedaan, omdat
daarvoor de middelen nog niet begroot waren. Voor het komend half jaar zullen wij
daar meer op inzetten. Ten tweede wilde ik niet alleen WO studenten, maar ook HBO,
MBO en scholieren bereiken. De JD heeft het voortouw genomen in het opzetten van
een algemene ledenwervingscampagne ‘Hear us OUD’. Op dit moment zitten we met
andere PJO’s om tafel en liggen de eerste concrete plannen klaar. De samenwerking
loopt gestaag en ik heb er vertrouwen in dat dit een succes gaat worden. Tenslotte
wilde ik beter laten zien wat je allemaal bij de JD kunt doen en hoe je actief kunt
worden. Inmiddels is er een gids voor nieuwe congresgangers en een gids “De JD in

Ik merk dat de tijd waarin deze functie zou moeten worden uitgevoerd beperkt is. Ik
zou graag meer tijd besteden aan het bezoeken van de afdelingen en langsgaan bij de
ludieke acties die afdelingen zelfstandig op touw hebben gezet. Ook ben ik van plan
weer meetings te plannen met zowel het creatief team als het campagneteam. Aan
het einde van mijn bestuursjaar wil ik graag de eerste opzet voor een campagneplan
klaar hebben liggen om aan mijn opvolger mee te geven. Tot slot, ik ben nog niet
tevreden over de kwaliteit van het beeldmateriaal op de socials. Hier ga ik aankomend
half jaar mee aan de slag! Ik kijk uit naar de aankomende maanden en ik hoop jullie
allemaal snel weer te zien!

Wimer Heemskerk - Bestuurslid Politiek & Pers
Vanaf afgelopen september ben ik aan de slag gegaan met een goed gevulde
portefeuille en een ambitieuze doelstellingen. Het uitvoeren van de vaste taken gaat
mij prima af. Na een half jaar is de perslijst gevuld met een mooi aantal uitingen op
landelijk niveau - en nog beter - met goede politieke output bij nagenoeg elke afdeling.
Dat is iets om als JD trots op te zijn. Wel moet ik concluderen dat veel van de ambities
nog blijven liggen, ofwel in de opzet door een gebrek aan tijd en middelen, ofwel
doordat - zoals altijd met een nieuwe manier van werken - het zoeken blijft naar een
werkbare vorm. Zo blijft het aantal politieke initiatieven laag, krijgen de focusthema’s
slechts beperkt invulling en is het aantal JD’ers dat betrokken is bij de politieke
werkzaamheden klein. Dit gaat lang niet altijd zo snel als ik van mijzelf, of anderen,
zou wensen.
Zeker in de eerste periode heb ik het zwaar gehad met een hoge werkdruk. Een kleine
herverdeling van taken en de komst van Abel als onze nieuwe International Officer
hebben hier rust in gebracht. Niet alleen neemt Abel veel verantwoordelijkheid over,
ook zorgt de aanwezigheid van iemand met ambitie en energie op het internationale
vlak er ook bij voor dat ik makkelijker energie voor dat onderdeel van mijn
takenpakket kan opbrengen.
Ook het enthousiasme waarmee mijn FEO zich succesvol op haar eigen taak heeft
gestort geeft mij energie en maakt mij trots. Ik hoop komend half jaar een steentje bij
te kunnen dragen door samen met hen hier nóg een stap verder te zetten.
Het introduceren van een meer gefocuste benadering van politieke output (waarbij
we per periode op één thema zoveel mogelijk geluid maken) blijkt, met name
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organisatorisch, een uitdaging. Portefeuillehouders, afdelingen & de rest van de
vereniging hierbij betrekken zonder dat dit teveel van hen vraagt is lastig. Dit op een
goede manier uitrollen zie ik als mijn grootste uitdaging voor komend half jaar
worden.

Kyllian van der Put - Penningmeester
Het voelt als de dag van gister dat jullie mij verkozen tot Penningmeester van onze
vereniging, nadat ik mij pas vlak voor de deadline officieel kandidaat stelde. In
tegenstelling tot mijn mede-bestuursleden kon ik direct aan de slag met het opstellen
van de begroting voor 2020. Dit was een lastig proces waarin een balans werd
gezocht tussen zoveel mogelijk activiteiten en zichtbaarheid genereren en een zo
groot mogelijke afdracht aan de algemene reserve te doen. Dankzij de input van het
Landelijk Bestuur, de KasCo en uiteraard Marten is het gelukt om hier een mooie
balans in te vinden. Ik durf dan ook wel te stellen dat we dankzij deze begroting in
financieel stabieler vaarwater zijn geraakt waardoor we voortaan weer vooruit
kunnen kijken in plaats van achteruit.
Ik ben zeer tevreden over hoe ons eerste deel van het jaar verlopen is. We zijn op
diverse plekken goed zichtbaar geweest en de samenwerking gaat prima. Binnen mijn
eigen portefeuille zijn een aantal lastige en controversiële keuzes gemaakt zoals het
invoeren van een eigen bijdrage voor het kaderweekend, maar ik ben blij om nog altijd
achter al onze beslissingen te kunnen staan. Zo hebben we de budgetten voor
congressen verder verlaagd, wat dankzij het harde werk van het congresteam en
Jasper mogelijk lijkt te zijn. Ook de standaardafdracht van afdelingen is verlaagd,
maar de afdelingen hebben in hun begrotingen ongeveer €2000,- minder gevraagd
dan beschikbaar was gesteld. Dit soort besparingen zijn cruciaal om na jaren onze
Algemene Reserve aan te kunnen vullen.
Daarnaast ben ik begonnen met het updaten en beter inzichtelijk maken van alle
financiële zaken. Zo zijn de verschillende reglementen up-to-date gemaakt, worden
de financiële systemen beter inzichtelijk gemaakt en opgeschoont en hebben we een
nieuwe webshop waar we meer inkomsten mee verwachten te genereren dan met de
voormalige webshop.In mijn rol zijn goede contacten en regelmatig overleg met D66
cruciaal en ik ben dan ook blij om te zien dat deze samenwerking vanuit beide kanten
goed werkt.
Het komende half jaar zijn er op financieel gebied nog genoeg uitdagingen en
interessante zaken die staan te gebeuren. Zo zal er meer bekend worden wat het
nieuw vrijgekomen geld voor partijfinanciering precies voor de Jonge Democraten zal

beteken en richten we (eindelijk) de Erwin Nypels Stichting op,
wat ook meer stabiliteit zal brengen. Ikzelf wil de financiële positie nog beter en
gemakkelijker inzichtelijk krijgen door onder andere de rekening van
de ASN Bank over te gaan brengen naar de Rabobank en structureel de uitgaven aan
diverse posten bij te houden. Persoonlijk hoop ik het komende half jaar een besluit te
nemen wat de volgende stap in mijn carrière gaat zijn. Daarnaast hoop ik mijzelf als
mens verder door te kunnen ontwikkelen en de mensen waar ik veel van hou en geef
hen dit vaker te vertellen en wat vaker te zien.

Jasper Ensing – Bestuurslid Organisatie
Natuurlijk weet je waar je aan begint als je een bestuursjaar gaat doen, zeker bij de
Jonge Democraten. Grote inspanning op de vele avonden dat je toch nog even dat ene
mailtje aan het versturen bent of toch nog naar die ene afdeling geweest bent om een
activiteit te bezoeken, maar ook veel voldoening wanneer je een mooie activiteit weet
neer te zetten. Toch had ik niet verwacht dat ik zoveel voldoening uit het
bestuurswerk zou halen. Hoewel ik het gevoel heb dat ik al veel geleerd heb in de
afgelopen maanden, en zeker niet ontevreden terugkijk, zie ik nog genoeg
verbeterpunten waar ik graag mee aan de slag wil in de tijd die mij nog rest als
landelijk bestuurslid.
Ik ben tot dusver tevreden over de kwaliteit van de landelijk activiteiten. Het
kaderweekend, waarvan Pim de inhoud verzorgde, hebben we ondanks de afgelegen
locatie en bijkomende logistieke problemen tot een succes weten te maken. Ook het
Introductieweekend was, mede door de inzet van het organisatorische team, een
succes. Het debat met Jan Paternotte en het bezoek aan de dierentuin waren voor mij
de hoogtepunten op dit weekend. Het succes van deze activiteit stemt mij positief
over de komende maanden, waarin ik de eerste editie van het nieuwe themaweekend
zal organiseren.
Op financieel terrein hebben we stappen moeten zetten. Met frisse tegenzin, maar
ook met het besef dat geld geen garantie is voor kwaliteit, doe ik elke dag mijn best
om samen met Kyllian te zoeken naar goedkopere alternatieven om geld te besparen.
Zo werd het introductieweekend goedkoper dan ooit georganiseerd en lijken ook
teruglopende congreskosten goed gerealiseerd te worden. Het is belangrijk voor mij
dat landelijke activiteiten ondanks lagere budgetten altijd open en toegankelijk
blijven voor iedereen, ook voor leden met een kleinere portemonnee. Ik zal hier ook
komend jaar sterk op blijven inzetten.
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Ondanks dat het voor JD best een pittig jaar is geweest haal ik nog altijd veel energie
uit het contact met de vereniging. De afgelopen maanden bezocht ik al veel afdelingen
en heb ik altijd mijn best gedaan zoveel mogelijk JD’ers uit het hele land te spreken. Ik
kan niet zeggen dat ik tevreden ben over de hoeveelheid contact dat met de
vereniging gehad heb. Ik zou graag meer doen, regelmatiger langsgaan en vaker in
gesprek gaan, maar door het werk wat ik naast de JD doe en drukke schema’s is het
niet altijd gelukt om hier aan toe te komen.
In 2020 liggen er nog genoeg uitdagingen in het verschiet. Komend jaar gaan we het
congres nog goedkoper maken voor de vereniging, een mooi nieuw weekend
neerzetten, organiseer ik samen met de WG Europa een Brusselreis en nog veel meer
mooie dingen. Kortom, genoeg zaken om ons hoofd over te breken. Ik heb er zin in.

studiedruk aanzienlijk minder en met die ruimte streef ik ernaar
om samen met de trainers het trainersmateriaal aan te vullen en te ordenen, en de
cohesie binnen de trainerspoule te verbeteren. Verder haal ik nog erg veel plezier aan
langskomen bij afdelingen en te zien wat het kader allemaal uitspookt. Ik ben nog
steeds regelmatig in Rotterdam te vinden en ik kijk er naar uit om ook de andere
afdelingen te bezoeken.
Ten slotte zijn er een aantal trainers en portefeuillehouders na lange staat van dienst
vertrokken. Bij deze wil ik jullie nogmaals bedanken voor jullie passie en inzet voor de
vereniging, dankjewel!

Pim Cramer – Bestuurslid Talentontwikkeling
Het is voor mij een uitdagend half jaar geweest. In deze nieuwe functie is er nog weinig
vastgelegd en is er veel vrijheid voor eigen invulling. Die vrijheid is heel leuk, maar ook
wel intimiderend. Zeker in het begin wist ik niet zo goed waar te beginnen. Het
afgelopen halfjaar ben ik dan ook voor een groot deel bezig geweest met het bekijken
van de huidige stand van zaken en ontdekken waar de verbeterpunten liggen. Zo heb
ik bij de invulling van het kaderweekend vooraf uitvoerig gekeken naar welke
behoeften er zijn vanuit de verschillende kaderleden, en heb ik het programma
daarop zo goed mogelijk proberen aan te sluiten. Het was een flinke uitdaging, maar
uiteindelijk vond ik het een heel geslaagd, leerzaam en gezellig kaderweekend.
Daarnaast kijk ik samen met Wimer en Annabel gekeken naar de opzet van onze PKO
vergaderingen om deze waardevoller te maken voor zowel de portefeuillehouders als
het landelijk bestuur. In plaats van enkel zenden en ontvangen proberen we in de
vergaderingen nadrukkelijker ruimte te maken voor politieke discussie en intervisie,
de eerste stappen zijn gezet, maar er is nog ruimte voor verbetering.
Bij mijn verkiezing op het afgelopen zomercongres heb ik een nadruk gelegd op mijn
plannen voor meer coaching aan besturen door de trainers. Dit bleek jammer genoeg
al snel een brug te ver door de beperkte inzetbaarheid van voldoende
bestuurstrainers. Ik zie hier nog steeds een meerwaarde in, maar dan zullen er wel
meer trainers beschikbaar moeten zijn. Hier zijn al wel stappen in gezet door de
aanstelling en opleiding van een vijftal toffe nieuwe trainers.
Wat voor mij nog lastig is, is de focus en het uitvoeren van lange-termijnplannen. De
drukte in combinatie met mijn studie was zwaarder dan verwacht en hierdoor bleef
mijn inzet veelal nog beperkt tot de dagelijkse bezigheden. Komend half jaar is mijn
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Verantwoording DEMO

Terugkoppeling Organimo’s

Het afgelopen bestuurs/politieke jaar is de DEMO-redactie aanzienlijk gegroeid in
haar omvang, dit is voornamelijk te danken aan het toekennen van functies en
specialisaties binnen de redactie, waardoor er meer geschreven en gepubliceerd kan
worden. Door de expertise van verschillende redacteuren te kunnen benutten hopen
wij als redactie hogere kwaliteit te kunnen leveren in onze content. Daarnaast heeft
de DEMO site afgelopen jaar goed gefungeerd als een podium voor individuele leden,
werkgroepen of afdelingen.

(Naamloos) (ALV 84)
Spreekt uit dat: Het feest van dit congres heeft als thema ‘(financieel)

De introductie van themamaanden, in plaats van thema uitgaven, is volgens de
redactie een goede oplossing om onderwerpen die voor de vereniging belangrijk zijn
op een voetstuk te blijven zetten.
Overstap van het premium naar het zakelijke pakket om het gebruik van widgets,
koppelingen, vindbaarheid en analytische tools te kunnen optimaliseren.
De site, gelanceerd in 2019, heeft in haar eerste jaar meer dan 10.000 bezoekers
getrokken. De redactie is van mening dat we met de website meer bereik gecreëerd
hebben dan het oude gedrukte blad en dat hierin ook nog het grote potentieel ligt. Om
ons lezersaantal dit kalenderjaar meer te vergroten wil de redactie beginnen met het
reserveren van budget voor het promoten van bepaalde berichten via Facebook en
Twitter.

Verantwoording Functionaris
Gegevensbescherming
Beste leden, na bijna 2 jaar neem ik afscheid als FG voor de JD - ik ben niet jong genoeg
meer en het is tijd voor een frisse wind. De afgelopen periode is rustig geweest,
waarbij ik nog steeds signaleer dat over het algemeen het emailbeleid met JD
adressen gekoppeld aan persoonlijke mails een zwak punt is. Zowel door menselijke
fouten (oude adressen niet losgekoppeld) als technische storingen (ik heb zelf een
periode daardoor niet kunnen mailen) zit hier een risico op datalekken en andere
privacy gerelateerde issues. Daarnaast is het goed voor iedereen om alert te blijven
op het verschil tussen cc en bcc. Ik wens de nieuwe FG en het bestuur veel succes!

uitgekleed’.

Toelichting:
Tijdens het feest is het thema naar ons idee goed naar voren gekomen.
Het was een mooi feest bedankt aan de indieners voor het
toepasselijke thema.
Het is tijd, de hoogste tijd. u wordt bedankt voor weer een middag
gezelligheid (ALV 84)
Spreekt uit dat: Het landelijk bestuur het congres faciliteert om de

rest van de middag te genieten van karaoke in de congreszaal

Toelichting:
Na de ALV is er door het landelijk bestuur een poging gedaan om
karaoke aan te sluiten. Door moeilijkheden met de geluidsinstallatie
was dit echter geen groot succes.
Steentjes, bah, plantjes en bijtjes zijn lief (AVL 84)
Spreekt uit dat: Het bestuur zich inzet om de tegels uit de tuin van het

D66-kantoor aan de Lange Houtstraat 11 in Den Haag te halen en te
vervangen door groen
Toelichting:
Het Landelijk Bestuur is in gesprek gegaan met het bestuur van D66
over de tuin. Het oorspronkelijke idee was om bollen te planten, maar
het was niet het geschikte seizoen hiervoor. Echter heeft dit D66 wel
aan het denken gezet en hebben zij aangegeven een boom in de tuin
te willen planten tijdens de nationale boomplantdag.
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Medialijst sinds septembercongres
Wie?

Kanaal

Medium

Onderwerp

Titel

Datum

Jonge
Democraten

Krant,
online

NRC

Rapport
Remkes

Rutte III zet kleine
stapjes
naar
democratische
vernieuwing

26-062019

Annabel,
Jonge
Democraten

Radio

Dit is de
dag

Xtc

Jonge Democraten
delen nep xtc-pillen
uit

14-082019

Annabel,
Jonge
Democraten

Krant,
online

Metro

Waardig
levenseinde

Annabel,
Jonge
Democraten

Radio

NPO
radio 1

Leenstelsel

13-092019

Wimer, Yvet

Tv

Nieuwsu
ur

Xtc

24-92019

Annabel,
Jonge
Democraten

Krant,
online

Algemee
n
dagblad

Stikstifcrisis

Annabel,
Jonge
Democraten

Krant,
online

Trouw

Maximumsnel
heid

‘Reik de helpende
hand toe, niet een
euthanasiepil

2-092019

Politici
vertellen
boeren
niet
het
eerlijke verhaal

22-102019

D66-jongeren willen
maximumsnelheid
van 90 km/u

5-112019

Annabel,
Jonge
Democraten

Tv

Eenvand
aag

D66

'Te onzichtbaar' en
'te
reactionair',
jongeren D66 en
CDA kritisch op
moederpartijen.

7-112019

Annabel,
Jonge
Democraten

Krant,
online

NRC

D66-congres

Toon lef, klinkt het bij
D66

9-112019

Annabel

Tv

RTL
nieuws

D66,
onderwijspart
ij

Annabel,
Jonge
Democraten

Krant,
online

Telegraa
f

Maximumsnel
heid

“Leden D66 voor
snelheidslimiet
90
kilometer”

9-112019

Annabel,
Jonge
Democraten

Tv

NOS

Jongerenparl
ement

Politieke
jongeren
kraken
plan
jongerenparlement:
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Beantwoording schriftelijke bestuursvragen
Vraag van Koen Reedijk
De functie talentontwikkeling is er dit jaar bijgekomen. Hoe hebben jullie de functie
specifiek ingevuld en welke ambities hebben jullie op het terrein van
talentontwikkeling?
Het bestuurslid talentontwikkeling is verantwoordelijk voor het aansturen van de
trainers en coaches, organisatorische ondersteuning van de werkgroepen en
internationale teams, en het faciliteren van het Politiek Kernoverleg (PKO).
Afgelopen vijf maanden lagen de ambities met name bij het het vernieuwen van de
trainerspoule, het verzorgen van een toereikend aanbod voor alle aanwezigen bij het
kaderweekend en het herzien van de PKO vergaderingen. Komend half jaar zullen er
een flink aantal portefeuillehouders vertrekken. Succesvolle opvolging en
ondersteuning aan de nieuwe portefeuillehouders zullen daardoor een prioriteit zijn.
Als bestuur hebben we nog gekeken naar de huidige vorm van het kaderweekend, en
zien we wel kansen liggen in de mate van diepgang die we kunnen bieden aan de meer
ervaren kaderleden. Dit gaat echter wel gepaard met budgettaire overwegingen.
Door een zo divers mogelijk aanbod te leveren, in afstemming met de kaderleden en
trainers, ambiëren we om het ook interessant te houden voor de geroutineerde JD’er.
Verder zijn de ambities voor komend half jaar teambuilding met de trainerspoule en
samen met hen het trainersmateriaal verder te ontwikkelen.
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Organimo's

gaan) alleen mogelijk is door de ALV en deze ongeveer elke zes
maanden plaatsvindt.

ORG01

Statuten Erwin Nypels Stichting - schorsen door landelijk
bestuur JD

Onderwerp:

Schorsing door landelijk bestuur van de JD

Indieners:

[Landelijk Bestuur] Annabel Broer, Yvet Laan, Kyllian van der
Put, Jasper Ensing, Wimer Heemskerk, Marije Heerma, Pim
Cramer

Woordvoerder:

Jantien Dekkers

Constaterende dat Dat de Jonge Democraten besloten hebben tot het oprichten
van de Erwin Nypels Stichting ter waarborging en ontwikkeling
van haar reserve voor slechte tijden;
Op dit moment in de Statuten de procedure omtrent het
schorsen van een bestuurslid niet is geregeld;
Het goed is als de Jonge Democraten direct kunnen ingrijpen
bij vermoedelijk disfunctioneren;
Overwegende dat

Spreekt uit dat

Toelichting:

Een bestuurslid nu nog enkel via de rechter (2:248 BW) kan
worden ontslagen;
Een gang naar de rechter voor de Jonge Democraten zeer
kostbaar is en zoveel mogelijk vermeden moet worden;
Het Landelijk Bestuur de Erwin Nypels Stichting officieel zal
informeren dat de Algemene Ledenvergadering van de Jonge
Democraten ermee instemt dat het Landelijk Bestuur een
bestuurslid voor zes maanden kan schorsen en dat deze
schorsing na zes maanden verloopt als er binnen die tijd geen
definitief besluit door het bestuur van de Erwin Nypels
Stichting of de ALV van de Jonge Democraten wordt genomen.
Op de ENS-pagina van de JD wordt meer toelichting gegeven
op het doel en de noodzaak van de Erwin Nypels Stichting en
deze organimo's. Met deze toevoeging aan de statuten wordt
het ook mogelijk voor het Landelijk bestuur om tussen twee
ALVs door het ENS-bestuur tot orde te roepen en eventueel
financieel wanbeleid aan banden te leggen. Er is gekozen voor
een termijn van zes maanden, omdat het ontslaan van een
bestuurslid (als het stichtingsbestuur daar zelf niet toe over wil

ORG02

Statuten Erwin Nypels Stichting - ontslag door bestuur

Onderwerp:

Ontslag en schorsing door bestuur

Indieners:

[Landelijk Bestuur] Annabel Broer, Yvet Laan, Kyllian van der
Put, Jasper Ensing, Wimer Heemskerk, Marije Heerma, Pim
Cramer

Woordvoerder:

Jantien Dekkers

Constaterende dat Dat de Jonge Democraten besloten hebben tot het oprichten
van de Erwin Nypels Stichting ter waarborging en ontwikkeling
van haar reserve voor slechte tijden;
Op dit moment in de Statuten de procedure omtrent het
ontslaan van een bestuurslid niet is geregeld;
Het goed is als mede-bestuursleden kunnen ingrijpen bij
disfunctioneren;
Overwegende dat

Een bestuurslid nu enkel via de rechter (2:298 BW) kan worden
ontslagen;
Een gang naar de rechter voor de Erwin Nypels Stichting zeer
kostbaar is en zoveel mogelijk vermeden moet worden;
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Spreekt uit dat

Toelichting:

Het Landelijk Bestuur de Erwin Nypels Stichting zal informeren
dat de Algemene Ledenvergadering van de Jonge Democraten
ermee instemt dat het bestuur van de Erwin Nypels Stichting
kan besluiten één van haar bestuursleden te ontslaan, indien
dat met een meerderheid van de stemmen gebeurt in een
vergadering waarin ten minste de helft van het aantal leden van
het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is en dat er tevens
een mogelijkheid is tot een schorsing van maximaal zes
maanden.
Op de ENS-pagina van de JD wordt meer toelichting gegeven
op het doel en de noodzaak van de Erwin Nypels Stichting en
deze organimo's. Het is ongewenst als de Erwin Nypels
Stichting alleen via de rechter één van haar bestuurders kan
ontslaan. Op dit moment ontbreekt een effectieve regeling
voor de schorsing en het ontslag van bestuursleden. Wij willen
allereerst het ENS-bestuur de mogelijkheid geven met een
meerderheid van stemmen één lid uit haar midden te ontslaan
of tijdelijk te schorsen (zie het voorgestelde artikel 4). Hiervan
kan gebruik worden gemaakt bij disfunctioneren maar ook om
een bestuurlijke impasse te doorbreken.

ORG03

Statuten Erwin Nypels Stichting - ontslag door ALV JD

Onderwerp:

Ontslag door de ALV van de JD

Indieners:

[Landelijk Bestuur] Annabel Broer, Yvet Laan, Kyllian van der
Put, Jasper Ensing, Wimer Heemskerk, Marije Heerma, Pim
Cramer

Woordvoerder:

Jantien Dekkers

Constaterende dat Dat de Jonge Democraten besloten hebben tot het oprichten
van de Erwin Nypels Stichting ter waarborging en ontwikkeling
van haar reserve voor slechte tijden;
Op dit moment in de Statuten de procedure omtrent het
ontslaan van bestuursleden niet is geregeld;
Het goed is als de Jonge Democraten kunnen ingrijpen bij
disfunctioneren én invloed kunnen uitoefenen op het financieel
beleid van ENS;

Overwegende dat

Een bestuurslid nu nog enkel via de rechter (2:248 BW) kan
worden ontslagen;
Een gang naar de rechter voor de Jonge Democraten zeer
kostbaar is en zoveel mogelijk vermeden moet worden;
Dat de ALV van de Jonge Democraten ook in staat moet
worden gesteld om eenmaal per zes maanden een bestuurslid
van de Erwin Nypels Stichting te ontslaan.

Spreekt uit dat

Het Landelijk Bestuur de Erwin Nypels Stichting officieel zal
informeren dat de Algemene Ledenvergadering van de Jonge
Democraten ermee instemt dat de ALV eenmaal per zes
maanden een bestuurslid kan ontslaan.

Toelichting:

Op de ENS-pagina van de JD wordt meer toelichting gegeven
op het doel en de noodzaak van de Erwin Nypels Stichting en
deze organimo's. Het is ongewenst als de Jonge Democraten
alleen via de rechter een bestuurder van de Erwin Nypels
Stichting zouden kunnen ontslaan. De ALV moet in onze optiek
kunnen ingrijpen bij disfunctioneren én invloed kunnen
uitoefenen op het financieel beleid van ENS. De ENS is alleen
bedoeld om te voorkomen dat de JD in één ALV haar reserves
kan uitgeven. Bij een onbeperkte ontslagbevoegdheid kan dat
wel. De ALV kan kort na elkaar instemmen met de onttrekking
uit de reserve, het ontslag van de ENS-bestuurders en de
benoeming van nieuwe bestuursleden (die wel met het
uitkering instemmen). Om die reden stellen wij voor artikel 4
zodanig te wijzigen dat de ALV per zes maanden één
bestuurslid kan ontslaan. Er zijn dan tenminste twee ALV’s
verspreid over een half jaar nodig om een significante omslag
te bewerkstelligen bij onenigheid over het financieel beleid.
Dat geeft tijd voor nader overleg en ook gelegenheid aan het
ENS-bestuur actie te ondernemen als écht onverstandige
beslissingen doorgedrukt dreigen te worden. Bij financieel
wanbeleid kan de ENS-bestuur uiteraard wel direct in zijn
totaliteit worden ontslagen via de rechter.

ORG04

Onkostenreglement Erwin Nypels Stichting

Onderwerp:

Onkostenreglement Erwin Nypels Stichting

27

Wintercongres der Jonge Democraten
ALV 85
Indieners:

[Landelijk Bestuur] Annabel Broer, Yvet Laan, Kyllian van der
Put, Jasper Ensing, Wimer Heemskerk, Marije Heerma, Pim
Cramer

Indieners:

[Landelijk Bestuur] Annabel Broer, Yvet Laan, Kyllian van der
Put, Jasper Ensing, Wimer Heemskerk, Marije Heerma, Pim
Cramer

Woordvoerder:

Jantien Dekkers

Woordvoerder:

Jantien Dekkers

Constaterende dat Dat de Jonge Democraten besloten hebben tot het oprichten
van de Erwin Nypels Stichting ter waarborging en ontwikkeling
van haar reserve voor slechte tijden
Er met de oprichting, het beheer en de instandhouding van de
Erwin Nypels Stichting kosten gemoeid zijn.
Dat het aan de Algemene Ledenvergadering van de Jonge
Democraten is wat er gebeurt met hun geld.
Overwegende dat Dat het bestuur van de Erwin Nypels Stichting op grond van
haar statuten een onkostenreglement dient op te stellen dat
goedgekeurd wordt door de Algemene Ledenvergadering van
de Jonge Democraten.
Spreekt uit dat

Het Landelijk Bestuur de kosten van de Erwin Nypels Stichting
vergoedt op grond van het door de Erwin Nypels Stichting
opgestelde ‘Reglement onkostenvergoeding Erwin Nypels
Stichting’.

Toelichting:

Op de ENS-pagina van de JD wordt meer toelichting gegeven op
het doel en de noodzaak van de Erwin Nypels Stichting en deze
organimo's. In het Reglement onkostenvergoeding Erwin
Nypels Stichting’ is opgenomen dat vergoed worden: eenmalige
kosten zoals notariskosten en KvK-kosten; periodieke kosten
zoals
de
kosten
voor
een
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering,
bankkosten,
accountantskosten voor het vaststellen van de jaarrekening en
aanvragen VOG’s nieuwe bestuurders; en er uitdrukkelijk geen
vacatiegeld, reiskosten of onkostenvergoeding voor
vergaderen, eten of drinken wordt betaald aan of namens de
Erwin Nypels Stichting.

ORG05

Onkostenvergoeding Erwin Nypels Stichting

Onderwerp:

Kosten van de Erwin Nypels Stichting

Constaterende dat Dat de Jonge Democraten besloten hebben tot het oprichten
van de Erwin Nypels Stichting ter waarborging en ontwikkeling
van haar reserve voor slechte tijden;
Dat het ongewenst is als er veel betalingen worden gedaan van
de (spaar)rekeningen van de Erwin Nypels Stichting, omdat dit
van die reserve zou afgaan;
Overwegende dat Dat aan de oprichting van een stichting eenmalige kosten
verbonden zijn zoals notariskosten en inschrijving bij de Kamer
van Koophandel;
Dat de Erwin Nypels Stichting ook (beperkte) structurele
periodieke
kosten
zal
hebben,
zoals
een
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, bankkosten en
accountantskosten voor het vaststellen van de jaarrekening;
Dat de reserve die beheerd wordt door de Erwin Nypels
stichting toebehoort aan de Jonge Democraten;
Dat daaraan niet deze kosten moeten worden onttrokken;
Spreekt uit dat

De Jonge Democraten de oprichtings- en bestuurskosten van
de Erwin Nypels Stichting voor haar rekening neemt en het
Landelijk bestuur eventuele kosten gemaakt door de Erwin
Nypels Stichting aan of namens de Stichting zal vergoeden.

Toelichting:

Op de ENS-pagina van de JD wordt meer toelichting gegeven op
het doel en de noodzaak van de Erwin Nypels Stichting en deze
organimo's. De Stichting zal de reserve van de Jonge
Democraten gaan beheren. Het is ongewenst als de
bestuurskosten voor rekening van de reserve komen. Op dit
moment betaalt de JD dergelijke kosten immers ook, zonder dat
ten laste van de reserve te brengen.

ORG06

Statuten Erwin Nypels Stichting - jaaromzet

Onderwerp:

Jaarbegroting versus jaaromzet
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Indieners:

[Landelijk Bestuur] Annabel Broer, Yvet Laan, Kyllian van der
Put, Jasper Ensing, Wimer Heemskerk, Marije Heerma, Pim
Cramer

Woordvoerder:

Jantien Dekkers

Toelichting:

Op de ENS-pagina van de JD wordt meer toelichting gegeven
op het doel en de noodzaak van de Erwin Nypels Stichting en
deze organimo's. De term jaaromzet is onduidelijk en sluit niet
aan bij de gebruikelijke terminologie van de Jonge
Democraten. Daarnaast is de term niet gedefinieerd en zou dus
in de toekomst voor onduidelijkheden kunnen zorgen. Er is
voor gekozen om niet te werken met de vastgestelde uitgaven
omdat de jaarrekening pas op het zomercongres, een half jaar
na het einde van het boekjaar, wordt vastgesteld. De Brandnorm is voor 70% gebaseerd op de begroting van het lopende
jaar en daarmee in het kader van bestuursbesluiten ten aanzien
van strategische lange termijn investeringen teveel aan
fluctuatie onderhevig. Door aan te sluiten bij de begrote
uitgaven over de laatste vier jaar kan het bestuur van de Erwin
Nypels Stichting rekening houden met actuele ontwikkelingen
zonder dat dit lange termijn beslissingen bemoeilijkt. Voor
2020 zal de gemiddelde jaarbegroting uitkomen op een bedrag
van ongeveer €340.000,- wat te allen tijde vrij opneembaar
moet zijn.

ORG07

Centralisatie = meer beter

Onderwerp:

Opheffen ASN Bank

Indieners:

[Landelijk Bestuur] Annabel Broer, Yvet Laan, Kyllian van der
Put, Jasper Ensing, Wimer Heemskerk, Marije Heerma, Pim
Cramer

Woordvoerder:

Kyllian van der Put

Constaterende dat Dat de Jonge Democraten besloten hebben tot het oprichten
van de Erwin Nypels Stichting ter waarborging en ontwikkeling
van haar reserve voor slechte tijden;
Er op dit moment in de Statuten is opgenomen dat het bestuur
van de Erwin Nypels Stichting een bedrag gelijk aan 100% van
de jaaromzet vrij beschikbaar zal houden en alleen het surplus
van dit bedrag mag vastzetten in korte termijn deposito’s;
Er in de statuten van de Erwin Nypels Stichting is opgenomen
dat bij het uitkeren van een bedrag van meer dan 25% van de
jaaromzet een unaniem bestuursbesluit vereist is;
De term ‘jaaromzet’ door de Jonge Democraten niet gebruikt
wordt en niet gedefinieerd is.
Overwegende dat

Spreekt uit dat

Dat de term ‘gemiddelde jaarbegroting’ beter aansluit bij de
terminologie zoals nu binnen de Jonge Democraten wordt
gebruikt;
De term ‘gemiddelde jaarbegroting’ bovendien zal worden
gedefinieerd in de statuten als: het gemiddelde van de in de
voorgaande vier jaar vastgestelde begrote uitgaven van de
Jonge Democraten.
Het Landelijk Bestuur de Erwin Nypels Stichting zal informeren
dat de Algemene Ledenvergadering van de Jonge Democraten
ermee instemt dat het vervangen van de term ‘jaaromzet’ met
de gedefinieerde term ‘gemiddelde jaarbegroting’.

Constaterende dat De Jonge Democraten bij verschillende banken haar vermogen
heeft uitstaan.
Het risico op het verliezen van het vermogen door faillissement
van de bank weggenomen wordt door het oprichten van de
ENS.
Er, na het oprichten van de ENS, te weinig vermogen overblijft
om de kosten bij de ASN Bank in stand te houden.
Overwegende dat

De Rabobank een echte vereningingsbank is met een vast
contactpersoon en een speciaal voor ons gebouwde
infrastructuur.
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Spreekt uit dat

De Jonge Democraten alle activiteiten bij de ASN Bank
stopzetten en haar vermogen door de Rabobank laten beheren.

Toelichting:

De Jonge Democraten hebben op dit moment ongeveer 20
rekeningen openstaan, waarvan één bij de ASN Bank en de rest
bij de Rabobank. Voor deze ene rekening maakt de verenging
onnodig veel kosten en deze rekening is lastig te benaderen
doordat er een aparte UBO-verklaring voor aangevraagd te
worden. Daarnaast zijn de kosten die deze rekening met zich
meebrengt niet meer op te wegen tegen de baten wanneer een
deel van het vermogen door de ENS beheert gaat worden.

ORG08

De JD en het moreel kompas

Onderwerp:

Overstap naar ASN bank

Indieners:

[JD Groningen] Puck Rouffaer, Michiel van Huizen

Woordvoerder:

Floris Boekema

Constaterende dat De Jonge Democraten op het moment klant zijn bij de
Rabobank;
De Rabobank erg slecht scoort op het gebied van klimaat en
duurzaamheid;
De ASN Bank alleen kredieten verleent aan projecten en
organisaties die voldoen aan duurzaamheidscriteria,
gebaseerd op mensenrechten, klimaat en biodiversiteit;
Overwegende dat

De Jonge Democraten "een morele verplichting hebben om op
te komen voor de kwaliteit van het milieu, bescherming van
natuur en het behoud van biodiversiteit wereldwijd";
De Jonge Democraten door een overstap naar de ASN Bank
een bijdrage kunnen leveren aan het vervullen van deze morele
verplichting;

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten het komende bestuur opdragen D66 op
te roepen om gezamelijk met de Jonge Democraten over te
stappen naar de ASN Bank.

ORG09

Flexibilisering op de congresbidmarkt

Onderwerp:

Congeslocatie Wintercongres 2021 vroeg vastleggen

Indieners:

[Landelijk Bestuur] Annabel Broer en Yvet Laan en Pauline
Gerth van Wijk

Woordvoerder:

Pauline Gerth van Wijk

Constaterende dat Congressen veel geld kosten
De kosten van de locaties, zoals de slaaplocatie en
congreslocatie, daar een groot onderdeel van zijn
Geschikte, goedkope locaties schaars zijn en vaak vroeg
geboekt worden
Het huidige systeem betekent dat een locatie pas enkele
maanden vooraf kan worden geboekt
Overwegende dat

Het goed is als de congreskosten omlaag gaan
Meer tijd zorgt voor meer mogelijkheden in locatiekeuze
Het gaat om een eenmalig experiment

Spreekt uit dat

Voor het volgende Wintercongres (2021) niet volgens het
bidsysteem zal worden gewerkt, maar het Landelijk Bestuur
zelf een congreslocatie kiest.
In het huidige systeem voor de organisatie van congressen,
kunnen de faciliteiten voor het congres pas minder dan vijf
maanden voor het congres worden vastgelegd.
Er zijn een aantal toffe en relatief goedkope locaties voor
congressen, die helaas vaak erg ver vooraf geboekt zijn. Door
het huidige systeem missen we de kans om die locaties te
boeken. Met dit voorstel laten we het bureacratische
bidsysteem eenmalig achter ons, om te kijken of het dan lukt
dergelijke locaties te vinden.
Het Landelijk Bestuur kan bij het regelen van het uiteraard wel
ondersteund worden door een team.

Toelichting:

ORG10

Manifesteren als Karl Marx

Onderwerp:

PJO-manifest betreffende de toekomst van Europa
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Indieners:

Christiaan de Vries, Jan-Gert Zevenbergen, Maarten
Tollenaar, David ten Cate, Bas Smit, Thijs de Jong, Thomas
Vissers

Woordvoerder:

Christiaan de Vries

Constaterende dat De nieuwe Europese Commissie, Frankrijk, Duitsland en
andere lidstaten een conferentie over de toekomst van Europa
willen houden, waarbij het wijzigen van de EU-verdragen een
optie is.
De Nederlandse regering momenteel geen uitgesproken
standpunt heeft over de toekomst van de Europese Unie.
Overwegende dat

De JD eerder tezamen met andere PJO’s een ‘groen’ manifest
heeft opgesteld als input voor het nog op te zetten
regeerakkoord.
Jongeren in Nederland duidelijk positief staan tegenover de
Europese Unie en dit ook moeten uitdragen.

Spreekt uit dat

Het Landelijk Bestuur zich ervoor inzet om samen met andere
PJO’s een manifest op te stellen over de toekomst van de
Europese Unie.

Toelichting:

De nieuwe Europese Commissie, Frankrijk, Duitsland en
andere lidstaten hebben duidelijk gezegd dat er in 2020 een
conferentie over de toekomst van de Europese Unie opgezet
moet worden. Nederland lijkt aan de zijlijn te komen staan
omdat we nog geen duidelijke visie hebben over welk pad de
Europese Unie moet gaan bewandelen. Bij de Brexit werd
duidelijk hoe groot de verschillen zijn tussen jong en oud als het
gaat om Europa. Daarom moeten we als politieke
jongerenorganisaties van ons laten horen zodat Nederland een
duidelijke en progressieve mening over de Europese Unie kan
laten horen.

ORG11

De Jan Terlouw Prijs

Onderwerp:

Prijs voor persoon van het jaar die zich het meest sociaalliberaal heeft ingezet

Indieners:

[werkgroep Buitenlandse Zaken] Abel Hartman, Alexander van
den Berg, Alexine van Olst, Axel Rooden, Karen Punter, Koen
Reedijk, Lars Gerrits, Maarten Lemstra, Nina Peeters, Ravi van
Os, Rens de Groot, en Zane de Ponte.

Woordvoerder:

Abel Hartman

Constaterende dat Menig
andere
politieke
jongerenorganisatie
een
‘politicus/politica’ van het jaar prijs uitreikt – zie bijvoorbeeld
Dwars’ ‘politicus van het jaar’
Het tv-programma EenVandaag gestopt is met de ‘Politicus van
het Jaar’ verkiezing.
Overwegende dat

Een soortgelijke prijs, uitgegeven door de JD, een uitgelegen
kans is om a) een persoon/organisatie, die op een inclusieve
manier de normen en waarden van de JD en het progressiefliberaal gedachtengoed verwezenlijkt, in het zonnetje te zetten
en aan de JD te verbinden en b) de JD te profileren in de media
door een prijs uit te reiken.

Spreekt uit dat

De landelijk secretaris met het LB een voorzet zal doen met
maximaal 10 suggesties en een vrij veld voor eigen inbreng zal
toevoegen. Het staat alle leden vrij om vooraf suggesties te
doen om iemand te nomineren.
De JD-leden, naar aanleiding van een online stemming
georganiseerd door de landelijk secretaris, elk wintercongres
de ‘Persoon van het Jaar’ uitroepen.

Toelichting:

Elk wintercongres zal de bekendmaking van de ‘JD-persoon
van het jaar’ plaatsvinden. Naar aanleiding hiervan kan via de
socialmediakanalen van de JD en het verenigingsblad DEMO
de uitslag breder gedeeld worden en indien de
winnaar/winnares dat wil zal in de DEMO een interview met
hem/haar komen te staan.
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Begroting 2020
Overzicht
Baten minus lasten
Totale baten
Totale lasten

Algemene reserve

Amendement op de begroting

€ 13.100
€
255.300
€
242.200
€
239.765
€
172.665
€ 60.000
€ 7.100

Totale algemene reserve in 2021

Bestemminsreserve
verkiezingen
Huidige
verkiezingsreserve
Afdracht
verkiezingsreserve

€ 3.000

Totale reserve verkiezingen in 2021

€0

Per 31 mei 2019

Bestemminsreserve
lustrum
Huidige
lustrumreserve
Afdracht
lustrumreserve

€ 3.000

Totale lustrumreserve in 2021

€0

Per 31 mei 2019

Huidige algemene
reserve
Weerstandsvermogen
Afdracht algemene
reserve

Per 31 mei 2019

€ 3.000

AMBEG01

De ENS leeft!

Onderwerp:

Eerste donatie ENS

Indieners:

Woordvoerder:

[Landelijk Bestuur] Annabel Broer, Yvet Laan, Kyllian van der
Put, Jasper Ensing, Wimer Heemskerk, Marije Heerma, Pim
Cramer
Kyllian van der Put

Betreft:

Begroting 2020

Voeg toe:

Algemene Reserve: - €60.000,Erwin Nypels Stichting: + €60.000,-

Toelichting:

Eerdere ALVs is besloten dat we het langetermijnvermogen
van de JD onder willen brengen in een stichting genaamd de
Erwin Nypelsstichting (ENS). Nu de ENS binnenkort wordt
opgericht wordt via dit amendement een deel van de algemene
reserve overgemaakt aan de stichting. Het huidige bedrag is
gelijk aan het weerstandsvermogen; het vermogen dat we
aanhouden als ondergrens voor als de JD in zwaar weer komt.
Dit is daarmee het eerste deel van de algemene reserve dat in
beheer van de stichting komt.

€ 3.000
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Resolutie Buitenlandse Zaken
RES01

Nederlanders in het buitenland

Onderwerp:

Nederlanders in het buitenland

Indieners:

[Werkgroep Buitenlandse Zaken] Zane de Ponte, Abel
Hartman, Alexander van den Berg, Alexine van Olst, Axel
Rooden, Karen Punter, Koen Reedijk, Lars Gerrits, Maarten
Lemstra, Nina Peeters, Ravi van Os, en Rens de Groot.

Woordvoerder:

Zane de Ponte

Betreft

Hoofdstuk Buitenlandse Zaken (13), subhoofdstuk 13.5
13.5. Nederlanders in het buitenland .Meer dan één miljoen
Nederlanders wonen langdurig in het buitenland. De Jonge
Democraten vinden het belangrijk om zich ook in te zetten
voor deze Nederlanders, die regelmatig uit het oog verloren
worden. Het wegnemen van onnodige obstakels en het
verbeteren van voorzieningen omtrent overheidsregelingen,
stemmen vanuit het buitenland, onderwijs en media kunnen
voor hen veel betekenen.
13.5.1. Overheidsregelingen
De Jonge Democraten willen dat de overheid met de tijd
meegaat. Momenteel vindt veel administratie omtrent
verhuizen naar en wonen in het buitenland niet digitaal
plaats, waardoor miscommunicatie ontstaat en fysieke
aanwezigheid bij bepaalde administratieve aanvragen ook
voor Nederlanders in het buitenland verplicht is. Wat betreft
de Jonge Democraten zullen de administratieve processen
van de overheid voor Nederlanders in het buitenland waar
mogelijk digitaal gaan plaatsvinden, mits de digitale
veiligheid gewaarborgd is.
In principe hanteren Nederlandse overheidsinstanties voor
Nederlanders die buiten de EU wonen de gebruikelijke, erg
hoge, internationale beltarieven. Hierdoor is bellen voor
Nederlanders die buiten de EU wonen meestal geen redelijke

optie, waardoor zij aangewezen zijn op correspondentie via
de e-mail of post, wat de communicatie vertraagt en
bemoeilijkt. De Jonge Democraten willen daarom dat
Nederlandse overheidsinstanties ook door middel van
internetbellen bereikbaar zijn.
Momenteel is het verplicht je uit te schrijven bij de
Basisregistratie Personen als je langer dan acht maanden per
jaar in het buitenland verblijft, met alle potentiële
administratieve gevolgen van dien. De Jonge Democraten
zijn echter van mening dat deze regel het eerste jaar niet van
toepassing dient te zijn als je kunt aantonen naar
verwachting niet langer dan één jaar in het buitenland te
zullen verblijven. Zo kunnen een hoop bureaucratische
processen voorkomen worden.
Verder maken de Jonge Democraten zich sterk voor alle
Nederlanders, ongeacht hun seksuele voorkeur. Daarom zijn
de Jonge Democraten van mening dat de erkenning van
Nederlandse huwelijken van paren van gelijk geslacht door
partnerlanden van groot belang dient te zijn bij het sluiten
van bilaterale en multilaterale verdragen, ongeacht of het
huwelijk voor paren van gelijk geslacht in deze landen zelf
wordt voltrokken. Dat zou het onder meer mogelijk maken
voor paren van gelijk geslacht om, net als paren van ongelijk
geslacht, een partnervisum aan te vragen en officieel
medeverantwoordelijk te zijn voor hun kinderen.
13.5.2. Verkiezingen
De Jonge Democraten hechten veel waarde aan de
democratische betrokkenheid en deelname van alle
Nederlandse staatsburgers. Daarom willen de Jonge
Democraten verkiezingen zo toegankelijk en laagdrempelig
mogelijk maken voor Nederlanders in het buitenland.
Van de honderdduizenden Nederlandse stemgerechtigden
in het buitenland stemmen per verkiezing slechts
tienduizenden, vaak vanwege onwetendheid over hun
stemgerechtigdheid. Daarom zien de Jonge Democraten de
noodzaak
van
uitgebreide
informatiecampagnes,
bijvoorbeeld via Nederlandse ambassades en consulaten, om
Nederlanders in het buitenland bewust te maken van hun
stemrecht.
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De Jonge Democraten zijn voorstander van een regeling
waarbij het stembiljet digitaal aan Nederlanders in het
buitenland wordt gezonden, aangezien de fysieke
stembiljetten
vanwege
moeizame
internationale
postbezorging vaak te laat of helemaal niet aankomen bij de
ontvanger in het buitenland of vervolgens bij het stembureau
in Nederland.
Zoals eerder aangegeven zijn de Jonge Democraten van
mening dat iemand zich niet hoeft uit te schrijven bij de
Basisregistratie Personen als deze kan aantonen naar
verwachting niet langer dan één jaar in het buitenland te
zullen verblijven. Zo kunnen deze personen ook stemmen bij
de
Gemeenteraadsverkiezingen,
Provinciale
Statenverkiezingen, Waterschapsverkiezingen en, indien
van toepassing, de Eilandsraadsverkiezingen voor Bonaire,
Sint Eustatius of Saba. Zij zullen na terugkeer immers nog
drie jaar lang het beleid van de verkozen
volksvertegenwoordigers ervaren.
13.5.3. Onderwijs
De Jonge Democraten zien zelfontplooiing van het individu
als een van de belangrijkste doelstellingen van het
overheidsbeleid. Daarom streven de Jonge Democraten naar
een zo soepel mogelijke overgang tussen de verschillende
internationale onderwijssystemen.
Het staatsexamen is een Nederlands eindexamen waar
Nederlandse scholieren in het buitenland zich, naast of ter
vervanging van het reguliere curriculum, op voorbereiden.
Voor deze scholieren is het vaak niet mogelijk het
staatsexamen te maken in het land waar zij op dat moment
woonachtig zijn. Om voor hen de toegankelijkheid van dit
eindexamen te vergroten willen de Jonge Democraten dat de
overheid zich inspant om, waar mogelijk en wenselijk, het
afnemen van staatsexamens op de Nederlandse
vertegenwoordigingen in het buitenland te faciliteren.
Ter vergemakkelijking van de overgang tussen buitenlandse
middelbare scholen en het Nederlandse beroeps- en hoger
onderwijs, pleiten de Jonge Democraten voor algemene
Nederlandse taalvaardigheidstoetsen voor scholieren die uit
buitenlandse onderwijssystemen komen en een studie in het
Nederlands willen volgen. Zo raken deze scholieren niet

langer verdwaald in het doolhof van verschillende regelingen
en toetsen van individuele onderwijsinstellingen.
Verder zijn de Jonge Democraten voorstander van
intensivering van Nederlands onderwijs in het buitenland,
omdat een groot deel van de Nederlandse kinderen die in het
buitenland wonen binnen enkele jaren weer terugkeert naar
Nederland en een goede beheersing van de Nederlandse taal
dan zowel bijdraagt aan betere onderwijs- en
carrièrekansen, als aan een betere maatschappelijke
participatie.
13.5.4. Media
Veel Nederlanders die in het buitenland wonen zijn nog op
verschillende wijzen in Nederland belastingplichtig en
betalen dus mee aan de financiering van het Nederlandse
Publiek Omroepbestel. Vanwege geoblocking is het in veel
gevallen niet mogelijk programma's van Nederlandse
publieke omroepen zonder bijkomende kosten in het
buitenland te bekijken. Wat betreft de Jonge Democraten
moet hier waar mogelijk verandering in komen.
Toelichting:

Veel mensen vergeten of weten niet dat maar liefst een
miljoen Nederlanders langdurig in het buitenland wonen.
Helaas bevat de huidige regelgeving omtrent verhuizen naar
en wonen in het buitenland veel obstakels. Daarom willen wij
dat
onnodige
obstakels
met
betrekking
tot
overheidsregelingen, stemmen vanuit het buitenland,
onderwijs en media, worden weggenomen. Zo verliezen wij
deze miljoen Nederlanders niet uit het oog en doen we recht
aan hun Nederlanderschap.
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Amendementen
Zaken

resolutie

Buitenlandse

Amendementen op het Politiek
Programma

AMRES01

Het PP is geen pamflet

AM01

Uitkomstdrempel

Onderwerp:

Nederlanders in het buitenland

Onderwerp:

Opkomstdrempel voor referenda

Indieners:

[JD Groningen] Puck Rouffaer, Michiel van Huizen

Indieners:

[JD Rotterdam] Jelrik Westra, Jonah van Lotringen

Woordvoerder:

Floris Boekema

Woordvoerder:

Mathijs Kramer

Betreft:

Resolutie Nederlanders in het buitenland, 4

Betreft:

Democratie en openbaar bestuur, 28

Schrap:

De Jonge Democraten willen dat de overheid met de tijd
meegaat.

Schrap:

Voor referenda geldt geen opkomstdrempel.

Vervang door:

De Jonge Democraten willen dat de overheid zich richt op de
digitalisering van administratieve processen.

Vervang door:

Om referenda bindend te laten zijn moet het aantal neestemmers minstens gelijk zijn aan 1/3e van alle
kiesgerechtigden.

Toelichting:

Dit is wel een goede suggestie uit het rapport van de
staatscommissie. Dit voorkomt dat het instrument te
lichtzinnig wordt gebruikt. Zo wordt voorkomen dat slechts
een klein deel van de bevolking bepaalt wat er met een
wetsvoorstel gebeurt. Het voorkomt ook strategisch
stemgedrag want het heeft geen zin om niet te komen opdagen
als voorstander.

AMRES02

Verandering is net iets te vaag

Onderwerp:

Nederlanders in het buitenland

Indieners:

[JD Groningen] Puck Rouffaer, Michiel van Huizen

Woordvoerder:

Floris Boekema

Betreft:

Resolutie Nederlanders in het buitenland, 34

AM02

De cirkel is rond, met een mededingingswaakhond

Schrap:

Wat betreft de Jonge Democraten moet hier waar mogelijk
verandering in komen.

Onderwerp:

Mededingingsbeleid

Indieners:

[JD Arnhem-Nijmegen] Léonie Janssen, Sophie den Ouden

Vervang door:

Wat betreft de Jonge Democraten moet dit op termijn wel
mogelijk zijn.

Woordvoerder:

Thomas Vissers

Betreft:

Economie, 32-33
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Schrap:

De overheid dient de rol van marktmeester op zich te nemen.
In deze rol dient de overheid zich te focussen op het invoeren
van (kwaliteits-)eisen en het toezicht houden hierop, het
wegnemen van entreebarrières en het wegnemen van
informatieasymmetrie door het bevorderen van transparantie.

Vervang door:

De overheid dient de rol van marktmeester op zich te nemen.
In deze rol dient de overheid zich te focussen op het invoeren
van (kwaliteits-)eisen en het toezicht houden hierop, effectief
mededigingsbeleid om gezonde concurrentie te waarborgen,
het wegnemen van entreebarrières, en het wegnemen van
informatieasymmetrie door het bevorderen van transparantie.

Toelichting:

Concurrentie is ontzettend belangrijk voor het goed
functioneren van een markt. Het zorgt voor lagere prijzen en
stimuleert innovatie en kwaliteit. Ook al scoort Nederland hier
relatief goed op neemt concurrentie wereldwijd af, doordat het
marktaandeel in sectoren bij steeds minder bedrijven terecht
komt. Bij de rol van marktmeester mag het belang van goed
mededigingsbeleid (=beleid dat concurrentie stimuleert) dus
zeker worden benadrukt.

AM03

Campus roads, take me home, to the room, where I belong

Onderwerp:

Studentenhuisvesting

Indieners:

[JD Arnhem-Nijmegen] Léonie Janssen, Sophie den Ouden

Woordvoerder:

Thijmen van Hoorn

Betreft:

Economie, 278

Voeg toe:

Een zogeheten "kamerstop", een algehele stop op het afgeven
van vergunningen voor verkamering door de gemeente, past
hier niet bij.

Toelichting:

In meerdere studentensteden heeft de gemeenteraad
gesproken over een algehele stop op het verlenen van
vergunningen voor verkamering. Dit leidt hoogstwaarschijnlijk
niet tot een vermindering van de verkamering, maar enkel tot
een groei van illegale studentenhuisvesting. Hiermee krijgen
huisjesmelkers vrij spel, waar de huurders het slachtoffer van
zijn. Voor een uitgebreide toelichting, zie het opiniestuk van de
JD Arnhem-Nijmegen in De Gelderlander toen de
gemeenteraad van Nijmegen over dit voorstel ging stemmen:
https://bit.ly/35qFrm6

AM04

Geen gezeik met gegevensuitwisseling in de praktijk.

Onderwerp:

Landelijk Electronisch Patiëntendossier

Indieners:

[Werkgroep Volksgezondheid] Aurélie Girbes, Hiba Jahouh,
Jasper Klasen, Jesse Koper, Mike Hulsman, Roos van
Oosterhout, Yoël Mahabier

Woordvoerder:

Jasper Klasen

Betreft:

Volksgezondheid, 75-77

Schrap:

De communicatie tussen zorgverleners van verschillende
zorgaanbieders verloopt moeizaam doordat er geen koppeling
is tussen de Elektronische Patiëntendossiers (EPD). De Jonge
Democraten vinden een landelijk EPD hiervoor een goede
oplossing, mits het landelijk EPD door een centraal
overheidsorgaan dat hiervoor in het leven wordt geroepen
wordt gerund. Dit om privacy, security en technische kunde te
kunnen waarborgen.

Vervang door:

De communicatie tussen zorgverleners van verschillende
zorgaanbieders verloopt moeizaam, mede doordat er geen
koppeling is tussen de Elektronische Patiëntendossiers (EPD).
De Jonge Democraten vinden een veilige gegevensuitwisseling
essentieel voor de patiëntveiligheid. Er moet daarom zo snel
mogelijk worden toegewerkt naar een verplichte 'eenheid van
taal' en verplichte uitwisselbaarheid tussen zorgverleners van
(gezondheids-)data. Zo kunnen alle decentrale systemen
naadloos op elkaar aangesloten worden
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Toelichting:

De werkgroep volksgezondheid is bezig met het thema
gegevensuitwisseling in de zorg. Hiervoor heeft zij met veel
partijen (Chipsoft, NHG, VZVZ, OpenEHR) gesproken. Allen
geven aan dat het niet mogelijk meer is om ineens landelijk over
te gaan naar een nieuw systeem. Er zijn al honderden miljoenen
geïnvesteerd in gegevensuitwisseling met de huidige systemen.
Dit is alleen nu nog te vrijblijvend voor zorgverleners en de
ontwikkelingen gaan te langzaam. Daarom deze tekstuele
wijziging die hetzelfde doel wilt behalen, maar alleen op een
andere wijze. Hierover is mede contact geweest met digitale
zaken.

AM05

Oké dit gaat best wel ver...

Onderwerp:

Anticonceptie

Indieners:

[JD Leiden-Haaglanden] Koen Reedijk, Pieter van der Werff

Woordvoerder:

Lars Gerrits

Betreft:

Volksgezondheid, 88-92

Schrap:

Soms moeten de belangen van het nog niet verwekte kind
beschermd worden. Als de toekomstige ouders zeer
waarschijnlijk ernstige schade zullen toebrengen aan het kind,
vinden de Jonge Democraten dat gedwongen anticonceptie, bij
mannen en vrouwen, mogelijk moet zijn. De anticonceptie
moet passend en reversibel zijn. Verplichte anticonceptie kan
alleen voor een bepaalde termijn worden opgelegd door een
rechter op basis van advies van vastgelegde termijn moet een
hertoetsing plaatsvinden door de rechter.

Toelichting:

Deze maatregel gaat ondanks de genuanceerde formulering
best ver. Laten we als JD nog een keer goed de discussie voeren
over of wat er nu staat niet een te grote inbreuk op de
lichamelijke integriteit is.

AM06

SubsiDIE!

Onderwerp:

Fossiele subsidies

Indieners:

[JD Arnhem-Nijmegen] Léonie Janssen, Sophie den Ouden

Woordvoerder:

Thomas Vissers

Betreft:

Duurzaamheid, 81

Voeg toe:

Ook moeten subsidies op fossiele brandstoffen zo snel mogelijk
worden afgeschaft.

Toelichting:

Nederland steekt, afhankelijk van je definitie, nog altijd 2,5 tot
7,5 miljard euro aan subsidies voor energie uit fossiele
brandstoffen! Dit kost veel geld en remt de ontwikkeling van
duurzame energie.
Omdat dit een lange termijn discussie is, dit al heel lang zo is, het
dit kopje in het PP vrij gedetailleerd is en er hierin meer over
subsidies wordt gesproken mag dit hier denk ik best genoemd
worden.
Bron:
https://www.volkskrant.nl/economie/subsidie-voorfossiele-brandstof-dubbel-zo-hoog-als-voorduurzame~b1fa54a3/

AM06

Campus roads, take me home, to the room, where I belong

Onderwerp:

Studentenhuisvesting

Indieners:

[JD Arnhem-Nijmegen] Léonie Janssen, Sophie den Ouden

Woordvoerder:

Thijmen van Hoorn

Betreft:

Economie, 278

Voeg toe:

Een zogeheten "kamerstop", een algehele stop op het afgeven
van vergunningen voor verkamering door de gemeente, past
hier niet bij.
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Toelichting:

In meerdere studentensteden heeft de gemeenteraad
gesproken over een algehele stop op het verlenen van
vergunningen voor verkamering. Dit leidt hoogstwaarschijnlijk
niet tot een vermindering van de verkamering, maar enkel tot
een groei van illegale studentenhuisvesting. Hiermee krijgen
huisjesmelkers vrij spel, waar de huurders het slachtoffer van
zijn. Voor een uitgebreide toelichting, zie het opiniestuk van de
JD Arnhem-Nijmegen in De Gelderlander toen de
gemeenteraad van Nijmegen over dit voorstel ging stemmen:
https://bit.ly/35qFrm6

Politieke Moties
PM20

Freeks wilde omroephervorming

Onderwerp:

Hervorming NPO 3

Indieners:

[JD Groningen] Puck Rouffaer, Michiel van Huizen

Woordvoerder:

Thomas Hoekstra

Constaterende dat Afgelopen zomer plannen zijn aangekondigd om het
televisienet NPO 3 om te vormen tot een regiozender;
De Nederlandse Publieke Omroep een bindende factor streeft
te zijn
binnen onze pluriforme samenleving;
Het adviesorgaan Raad voor Cultuur in deze plannen absoluut
‘geen heil’ ziet;
Overwegende dat

Spreekt uit dat

De jeugd ook onderdeel is van onze pluriforme samenleving;
Het produceren van innovatieve programma’s en
jongerenprogramma’s van de kerntaken is van de publieke
omroep en bijdraagt aan de toekomstbestendigheid van het
stelsel;
Er naast NPO 3 geen alternatieve publieke jeugdzender
bestaat;

PM01

Maak redbull vleugellammer

Onderwerp:

Minimumleeftijd voor energiedrankjes

Indieners:

Annelies Becker, Lisanne Cheizoo, Joris Sauvé, Jeffrey Verlegh,
Josine van den Elsen, Jelle Heijne.

Woordvoerder:

Annelies Becker

Constaterende dat Energiedrankjes zorgen voor vernauwde bloedvaten. Het
vernauwen van de bloedvaten wordt veroorzaakt door de
slechte ingrediënten-mix van de energiedrankjes: cafeïne,
suiker en taurine. Een enkel blikje bevat al snel 35-40 gram
suiker en 80 milligram aan cafeïne;
Je makkelijk verslaafd kan raken aan energiedrankjes. Dit
betekent dat je zonder de energiedrank niet goed meer kunt
functioneren;
Als je veel energiedrankjes drinkt, kun je last krijgen van allerlei
klachten, zoals duizeligheid, slapeloosheid, hartkloppingen,
paniekaanvallen, hyperactief gedrag, concentratieproblemen
en slechte tanden. Of zelfs een cafeïnevergiftiging. Bovendien
krijg je na de energieboost vaak juist een energiedip;
De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
ook pleit voor een verbod op de verkoop van energiedrankjes
aan jongeren onder de achttien jaar;
Overwegende dat

Al deze gevolgen voor jongeren onder de zestien nog
gevaarlijker zijn;
We liberalen zijn en het niet gaat om het beperken van vrijheid,
maar vooral om het beperken en reguleren van schadelijke
stoffen;
Op de blikjes staat ook een verplichte waarschuwing: ‘Niet
aanbevolen voor kinderen’. Maar een advies voor een
verslavend middel is zeker niet genoeg;
Het huidige ontmoedigingsbeleid niet effectief genoeg is en we
radicaler moeten optreden;

Spreekt uit dat

Energiedrankjes tot je zestiende verboden moeten zijn.

De programmering voor de jeugd op het televisienet NPO 3
moet worden behouden.
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Toelichting:

De gezondheid van jongeren moet altijd voorop staan.
Kinderartsen hebben al meermalen opgeroepen om de
consumptie onder jongeren van deze dranken tegen te gaan.
“Een dagelijkse hoge inname van energiedranken kan leiden tot
verschillende lichamelijke klachten, orgaanschade en mogelijk
tot de dood.” Deze risico’s zijn simpelweg te groot voor
adolescenten. Ook leg je een (te) groot deel van de
verantwoordelijkheid bij de consument voor het innemen van
deze verslavende middelen.

PM02

Maak redbull vleugellam

Onderwerp:

Minimumleeftijd voor energiedrankjes

Indieners:

Annelies Becker, Lisanne Cheizoo, Joris Sauve, Jeffrey Verlegh,
Josine van den Elsen, Jelle Heijne, Joris Hetterscheid

Woordvoerder:

Annelies Becker

Constaterende dat Energiedrankjes zorgt voor vernauwde bloedvaten. Het
vernauwen van de bloedvaten wordt veroorzaakt door de
slechte ingrediënten-mix van de energiedrankjes: cafeïne,
suiker en taurine. Een enkel blikje bevat al snel 35-40 gram
suiker en 80 milligram aan cafeïne;
Je makkelijk verslaafd kan raken aan energiedrankjes. Dit
betekent dat je zonder de energiedrank niet goed meer kunt
functioneren;
Als je veel energiedrankjes drinkt, kun je last krijgen van allerlei
klachten, zoals duizeligheid, slapeloosheid, hartkloppingen,
paniekaanvallen, hyperactief gedrag, concentratieproblemen
en slechte tanden. Of zelfs een cafeïnevergiftiging. Bovendien
krijg je na de energieboost vaak juist een energiedip;
De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
zelfs pleit voor een verbod op de verkoop van energiedrankjes
aan jongeren onder de achttien jaar;

Overwegende dat

Al deze gevolgen voor jongeren onder de achttien nog
gevaarlijker zijn;
Wij liberalen zijn en het niet gaat om het beperken van vrijheid,
maar vooral om het beperken en reguleren van schadelijke
stoffen;
Op de blikjes staat ook een verplichte waarschuwing: ‘Niet
aanbevolen voor kinderen’. Maar een advies voor een
verslavend middel is zeker niet genoeg;
Het huidige ontmoedigingsbeleid niet effectief genoeg is en we
radicaler moeten optreden;

Spreekt uit dat

Energiedrankjes tot je achttiende verboden moeten zijn.

Toelichting:

De gezondheid van jongeren moet altijd voorop staan.
Kinderartsen hebben al meermalen opgeroepen om de
consumptie onder jongeren van deze dranken tegen te gaan.
“Een dagelijkse hoge inname van energiedranken kan leiden tot
verschillende lichamelijke klachten, orgaanschade en mogelijk
tot de dood.” Deze risico’s zijn simpelweg te groot voor
adolescenten. Ook leg je een (te) groot deel van de
verantwoordelijkheid bij de consument voor het innemen van
deze verslavende middelen.

PM03

Als het gratis is, betaal je te veel

Onderwerp:

Persoonsgegevens

Indieners:

[werkgroep digitale zaken]

Woordvoerder:

Rens Philipsen

Constaterende dat (Persoons)gegevens nu vaak bijvangst zijn in de digitale wereld;
Deze data wel waarde heeft;
Grote bedrijven 'gratis' diensten aanbieden die als hoofddoel
hebben het verzamelen van gegevens van klanten en
bezoekers;
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Overwegende dat

Iedereen de zeggenschap over haar eigen persoonsgegevens
dient te behouden;
Deze zeggenschap nu vaak ten onder gaat aan de commerciële
belangen;
Een goed geïnformeerde keuze voor veel burgers te lastig is,
omdat het om complexe technische onderwerpen gaat;

Spreekt uit dat

De commerciële handel in persoonsgegevens van derden
verboden moet worden.

Toelichting:

Dit is een nadere invulling van het PP, waar de eigen
zeggenschap en het recht om te betalen met je eigen gegevens
centraal staan.
Dus je mag nog wel je eigen gegevens aan Facebook verkopen
in ruil voor dat mooie netwerk, maar die mogen ze alleen zelf
gebruiken, niet doorverkopen. Maar geen "gratis" diensten
meer die draaien op het gebruik van andermans gegevens,
zoals betaalapps, diensten voor websites, etc.
Dit doet verder niets af aan reeds bestaande regels over
omgang met gegevens zoals die voor niet-commercieel verkeer
gelden.

Overwegende dat

De Jonge Democraten op dit moment geen standpunt hebben
ingenomen over een verhoging van het minimumloon;
Deze 60% zou uitkomen op een bedrag van 14 euro in
Nederland;
In Amerika, het VK en Duitsland een verhoging van het
minimumloon niet tot een significant verlies van banen heeft
geleid;

Spreekt uit dat

Het wettelijk minimumloon in Nederland verhoogd moet
worden naar 60% van het mediane loon.

Toelichting:

In het rapport Contours of a European Minimum Wage Policy
(Schulten, 2014) wordt aanbevolen om het minimumloon 60%
van het mediane loon te laten zijn. Het Europees Parlement
heeft deze aanbeveling overgenomen in een voorstel waarin ze
de lidstaten aanmoedigt om minimuminkomensregelingen te
ontwikkelen op basis van ten minste 60% van het mediane loon
in elke lidstaat (European Parliament resolution on the
European Platform against poverty and social exclusion, 15
November 2011, Figure 95).

PM05

Meer taart voor de medemens 2.0

PM04

Meer taart voor de medemens 1.0

Onderwerp:

Minimumloon

Onderwerp:

Minimumloon

Indieners:

[JD Rotterdam] Jelrik Westra, Jonah van Lotringen

Indieners:

[JD Rotterdam] Jelrik Westra, Jonah van Lotringen

Woordvoerder:

Roos Slagter

Woordvoerder:

Roos Slagter

Constaterende dat Het wettelijk minimumloon op dit moment 9,94 euro bruto is;
20% van de Nederlanders op of rond het minimumloon zit;
Het wettelijk minimumloon op dit moment ongeveer 45% van
het mediane loon is;
De loonontwikkeling de afgelopen jaren is achtergebleven bij
de economische groei;

Constaterende dat Het wettelijk minimumloon op dit moment 9,94 euro bruto is;
20% van de Nederlanders op of rond het minimumloon zit;
Het wettelijk minimumloon op dit moment ongeveer 45% van
het mediane loon is;
De loonontwikkeling de afgelopen jaren is achtergebleven bij
de economische groei;
Het Europees Parlement in een resolutie de richtlijn van 60%
van het mediane loon overgenomen heeft;
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Overwegende dat

De Jonge Democraten op dit moment geen standpunt hebben
ingenomen over een verhoging van het minimumloon;
55% van het mediane loon zou uitkomen op een bedrag van
12,83 euro in Nederland;
In Amerika, het VK en Duitsland een verhoging van het
minimumloon niet tot een significant verlies van banen heeft
geleid;

Spreekt uit dat

Het wettelijk minimumloon in Nederland verhoogd moet
worden naar 55% van het mediane loon.

Toelichting:

Hoewel een verhoging van het minimumloon naar 60% van het
mediane loon tot veel voordelen leidt, wordt een dergelijke
verhoging door sommige partijen als te drastisch gezien.
Zodoende kan er gepleit worden voor een verhoging van het
minimumloon in kleinere stappen.

PM06

Meer taart voor de medemens 3.0

Onderwerp:

Minimumloon

Indieners:

[JD Rotterdam] Jelrik Westra, Jonah van Lotringen

Woordvoerder:

Roos Slagter

Constaterende dat Het minimumloon op dit moment 9,94 euro bruto is;
20% van de Nederlanders op of rond het minimumloon zit;
Het wettelijk minimumloon op dit moment ongeveer 45% van
het mediane loon is;
De loonontwikkeling de afgelopen jaren is achtergebleven bij
de economische groei;
Overwegende dat

Spreekt uit dat

Het wettelijk minimumloon in Nederland verhoogd moet
worden naar 50% van het mediane loon.

Toelichting:

Hoewel een verhoging van het minimumloon naar 60% van het
mediane loon tot veel voordelen leidt, wordt een dergelijke
verhoging door sommige partijen als te drastisch gezien.
Zodoende kan er gepleit worden voor een verhoging van het
minimumloon in kleinere stappen.

PM07

Constateert Iets Tamelijk Oninteressants

Onderwerp:

CITO-toets

Indieners:

[Werkgroep Onderwijs en Wetenschap] Léonie Janssen, Demi
Koerhuis, Desiree Klomp, Eswara de Mol, Floris Ephraim,
Hidde van der Vlist, Jan Willem het Lam, Jelt Pekaar, Pieter van
Rossum, Tino van Rossum, Hendrik van Hout, Cas Lammerink,
Justus Weustink, Wim Verhagen.

Woordvoerder:

Jelt Pekaar

Constaterende dat De eindtoets in het laatste jaar van het primair onderwijs een
momentopname is en enkel cognitieve intelligentie toetst;
Er een eindtoets is in het primair onderwijs, omdat bleek dat
enkel het advies van de docent voor bepaalde groepen slechter
uit kan pakken;
Het middelbare schooladvies in veel gevallen levensbepalend
is;

De Jonge Democraten op dit moment geen standpunt hebben
ingenomen over een verhoging van het minimumloon;
Een verhoging naar 50% van het mediane loon zou uitkomen op
een bedrag van 11,67 euro in Nederland;
In Amerika, het VK en Duitsland een verhoging van het
minimumloon niet tot een significant verlies van banen heeft
geleid;
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Overwegende dat

Spreekt uit dat

Wij als progressief-liberalen streven naar kansengelijkheid en
dus naar de ontplooiing van individuele talenten;
Een lage CITO-score een negatief beeld geeft van het kunnen
van leerlingen, omdat het enkel toetsten van cognitieve
intelligentie geen recht doet aan andere talenten;
Schoolniveaus in het VO die voortkomen uit een lage CITOscore als slechter worden geassocieerd;
De eindtoets dus kansenongelijkheid versterkt;
We steeds vaker leerlingen indelen in brede brugklassen,
waardoor
het
voorgezet
onderwijs-advies
minder
doorslaggevend is;
Er nu meer digitale middelen zijn die de individuele voortgang
gedurende de gehele schoolcarrière bij iedere les monitoren;
Er dus genoeg resultaten zijn om het advies van de docent
objectief aan te vullen en er geen noodzaak meer is voor een
eindtoets;

De onderwijsraad al een aantal keer een oproep heeft gedaan
om ook in Nederland later te gaan selecteren;
Het zogenaamd vroeg selecteren leidt tot meer kansen
ongelijkheid omdat is gebleken dat kinderen sneller het
opleidingsniveau van ouders opvolgen;
Overwegende dat

Laat de brugpiepers nog wat langer garen

Onderwerp:

Driejarige brugklas

Indieners:

[Werkgroep Onderwijs en Wetenschap] Léonie Janssen,
Desiree Klomp, Eswara de Mol, Floris Ephraim, Hidde van der
Vlist, Jan Willem het Lam, Jelt Pekaar, Pieter van Rossum, Tino
van Rossum, Hendrik van Hout, Cas Lammerink, Justus
Weustink, Wim Verhagen.

Wij als progressief
kansengelijkheid;

liberalen

streven

naar

meer

Het bijna onmogelijk is om, als je eenmaal ingedeeld bent op
een bepaald niveau, nog naar een hoger niveau door te
schuiven;

De Jonge Democraten voor de afschaffing van de eindtoets,
zoals de CITO-toets, in het laatste jaar van het primair
onderwijs is.

PM08

Woordvoerder:

Constaterende dat Nederland samen met Duitsland een van de enige landen
binnen Europa is waarbij leerlingen al op relatief jonge leeftijd
worden ingedeeld op een schoolniveau (VMBO, Havo, VWO);

Uit veelvuldig onderzoek is gebleken dat leerlingen die
normaal ingedeeld zijn op een hoger onderwijsniveau niet
lijden onder een latere selectie en leerlingen die op een
zogenaamd lager onderwijsniveau worden ingedeeld meer de
kans krijgen om zich te ontwikkelen naar eigen potentie;
Spreekt uit dat

De Jonge Democraten voor de invoer van een driejarige smalle
brugklas is, waardoor er dus later geselecteerd kan worden.

Toelichting:

Een smalle brugklas betekent dat leerlingen op dezelfde
manier gegroepeerd worden zoals wij dit nu al kennen in het
huidige systeem, dus leerlingen zitten bijvoorbeeld in een
havo/vwo of een mavo/havo klas. Met deze motie wordt niet
beoogt alle leerlingen door elkaar te plaatsen.

PM09

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

Onderwerp:

Buitenlandse studenten

Léonie Janssen
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Indieners:

Barbara Christ, Thijmen van Hoorn, Joris Schröder, Thomas
Vissers, Bas Smit

Woordvoerder:

Bastiaan Smit

Constaterende dat Het landelijk aandeel internationale bachelorstudenten aan
universiteiten groeide van 17,8% in 2018 naar 20,4% in 2019;
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
de meeste studentensteden, 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;

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten van mening zijn dat universiteiten en
hogescholen 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,
Technische Universiteit Eindhoven

PM10

Onderwerp:

Btw

Indieners:

[Werkgroep Economie, Financiën en Sociale Zaken] Xander
Prijs, David Fox, Erwin Douwes, Fien van Solinge, Harro Boven,
Henk Goris, Henry Abbink, Ingmar Garrah, Jan Jongsma, Joep
Schoenmakers, Lars Gerrits, Mathijs Kramer, Merel
Peereboom, Ruben Kuijper, Thijs van Luijt, Tilbe Atav

Woordvoerder:

Xander Prijs

Constaterende dat Het belasten van consumptie wenselijk is;
De huidige verdeling van goederen en diensten tussen de twee
btw-tarieven vaak arbitrair is;
Er geen economische logica achter het Nederlandse btwstelsel zit;
Overwegende dat

Willekeurig onderscheid tussen tarieven veel bureaucratie
oplevert voor overheid en ondernemers;
Eén uniform btw-tarief economisch gezien efficiënt is;
Er geen enkel wetenschappelijk bewijs is dat differentiëren
tussen verschillende btw-tarieven leidt tot minder
ongelijkheid;

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten voorstander zijn van één algemeen btwtarief voor alle goederen en diensten.

Toelichting:

Meerdere btw-tarieven zorgen voor onnodige bureaucratie en
zijn een paradijs voor lobbyisten. In de praktijk geven arme en
rijke mensen percentueel gezien evenveel uit aan artikelen met
het lage btw-tarief en zorgt dit dus niet voor nivellering.

PM11

Wat eten we vanmiddag, juffrouw?

Onderwerp:

Schoollunch

Ik geef mijn cavia konijnenvoer om btw te besparen
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Indieners:

Woordvoerder:

[Werkgroep Onderwijs en Wetenschap] Léonie Janssen, Demi
Koerhuis, Desiree Klomp, Eswara de Mol, Floris Ephraim, Hidde
van der Vlist, Jan Willem het Lam, Jelt Pekaar, Pieter van
Rossum, Tino van Rossum, Hendrik van Hout, Cas Lammerink,
Justus Weustink, Wim Verhagen.
Jan Willem het Lam

Constaterende dat 90% van de kinderen te weinig groente en fruit eet;
Het aantal kinderen met overgewicht sinds 1980 verdubbeld is;
Een slecht voedingspatroon leidt tot overgewicht en slechtere
(school)prestaties;
Een slecht voedingspatroon bovengemiddeld voorkomt bij de
lagere inkomensklassen;
Veel ouders niet weten wat een gezond voedingspatroon
inhoudt;
Overwegende dat Warme
schoollunches
schoolprestaties
aantoonbaar
verbeteren ;
Warme schoollunches overgewicht kunnen voorkomen;
Warme schoollunches kunnen helpen bij de bestrijding van
kansenongelijkheid;
Een kernpunt van de JD is om ongelijke kansen te voorkomen en
te bestrijden;
Warme schoollunches de werkdruk en kosten van scholen
nauwelijks verhogen;
In veel omringende landen deze maatregel al succesvol is
ingevoerd;
Het fulltime werken kan stimuleren, doordat kinderen niet meer
in de middag hoeven te worden opgevangen en de druk van de
warme avondmaaltijd wordt afgehaald;

PM12

Nederland: neem verantwoordelijkheid.

Onderwerp:

Schadevergoeding bombardement Irak

Indieners:

[JD Arnhem-Nijmegen] Léonie Janssen, Sophie den Ouden

Woordvoerder:

Thomas Vissers

Constaterende dat Er in 2015 ten minste 70 onschuldige burgers zijn gedood door
een Nederlands bombardement in Irak;
Er niet of nauwelijks schadevergoedingen zijn voor de
nabestaanden;
Overwegende dat

Het Nederlandse volk nu kennis heeft van deze gruwelijke
gebeurtenis;
Schadevergoeding het absolute minimum is dat wij
verschuldigd zijn aan de nabestaanden voor hun onnodige
verlies van vrienden, familie en kinderen door een bom van een
ander land;

Spreekt uit dat

De Nederlandse overheid zich per direct moet inspannen voor
schadevergoedingen
aan
de
nabestaanden
van
bombardementen in Irak.

Toelichting:

De pijn die we door deze grove fout (die vervolgens door de
overheid in de doofpot is gestopt) hebben veroorzaakt kunnen
we nooit wegnemen. Maar dat er op zijn absolute minst niet
eens de moeite wordt gedaan voor schadevergoedingen aan de
nabestaanden is moreel verwerpelijk.

Spreekt uit dat

Op alle basisscholen warme schoollunches moeten worden
aangeboden.

PM13

[Gehele zaal imiteert publiek van Lingo]: GROEEEEN!
GROEEEEEEN!

Toelichting:

https://resource.wur.nl/nl/show/Warme-schoollunch-is-goedidee.htm
https://resource.wur.nl/nl/wetenschap/show/Serveer-warmelunches-op-scholen.htm
https://www.volkskrant.nl/mensen/kinderen-op-school-eenwarme-lunch-goed-idee~b28942cc/
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/4664431/eenwarme-schoollunch-het-gezonder-en-geeft-energie

Onderwerp:

OV-fiets in het studenten-OV

Indieners:

[JD Utrecht] Nyna Visser, Thomas Schepp

Woordvoerder:

Ingrid Weerts
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Constaterende dat De OV-fiets geen deel uitmaakt van het studenten-OV;
De huur van een OV-fiets €3,85 per dag bedraagt;
Ander openbaar vervoer, zoals bus of tram, voor studenten met
week-OV vijf dagen per week gratis is;
Overwegende dat

Spreekt uit dat

Toelichting:

Studenten die zich in een stad bevinden waar zij geen fiets
hebben hierdoor sneller geneigd zijn met de bus of tram te
gaan;
Bussen en trams minder duurzaam zijn dan de fiets;
Enkele OV-lijnen in steden hierdoor onnodig onder druk staan;
De OV-fiets deel uit zou moeten maken van het studenten-OV,
maar dat de regel dat een fietsgebruiker die de fiets langer dan
drie dagen gebruikt €5 per dag extra moet betalen moet blijven
bestaan.
Ik woon in Utrecht en studeer in Leiden. Elke dag zie ik hordes
studenten van Leiden Centraal naar de campus reizen in
overvolle bussen. “Koop dan een fiets!” zou je zeggen. Ja, klopt
misschien, maar waarom zou een student met een eenjarige
master in een andere stad een fiets kopen als hij al een fiets
heeft in zijn eigen stad en er een gratis bus rijdt? Ik zet daar
tegenover: “stimuleer de fiets dan!”

PM14

Meer fietsen, meer beter

Onderwerp:

OV-fiets in het studenten-OV

Indieners:

Annelies Becker, Jelle Heijne,
Hetterscheid, Jeroen Salden

Woordvoerder:

Annelies Becker

Jeffrey

Verlegh,

Joris

Constaterende dat De OV-fiets nu niet onder een studentenreisproduct valt;
Er plaatsen zijn die onbereikbaar zijn met het Nederlandse OV
zoals: Bronckhorst (tussen Doetinchem en Zutphen), Rasquert
(Groningen), Nieuwe Statenzijl (Groningen), Kuttingen
(Limburg), Castelre (Noord-Brabant), Zeedorp en Emmadorp
(Zeeuws-Vlaanderen);
Er waarschijnlijk nog meer plaatsen die onbereikbaar zijn met
het huidige studenten-OV;

Overwegende dat

OV-fietskosten best kunnen oplopen voor een student;
JD juist groen vervoer moet aanmoedigen en ook in haar
huidige visie wil dat mensen vaker de fiets pakken;
Studenten door heel Nederland wonen en overal naartoe
moeten kunnen reizen;

Spreekt uit dat

Elke student tien dagen gratis gebruik moet kunnen maken van
een OV-fiets;
Die tien dagen alleen voor de eerste 24 uur per keer moet
gelden;
De overige dagen de gebruikelijke kosten in rekening gebracht
moeten worden;

Toelichting:

Het studentenreisproduct is een tegemoetkoming voor
studenten en deze is in de huidige vorm beperkt. Wanneer je de
OV-fiets volledig gratis maakt voor studenten, zouden erg veel
studenten overstappen naar een OV-fiets. Dit zou veel te duur
worden. Maar met slechts tien gratis dagen en alleen de eerste
24 uur, voorkom je dat probleem.

PM15

BUT YOU WILL NEVER TAKE OUR EU-LIDMAATSCHAP!!!

Onderwerp:

Versnelde EU-toetreding

Indieners:

Jan-Gert Zevenbergen, Maarten Tollenaar, David ten Cate,
Christiaan de Vries, Bas Smit

Woordvoerder:

Jan-Gert Zevenbergen

Constaterende dat De constituerende landen van het Verenigd Koninkrijk niet
allemaal een interne meerderheid voor het verlaten van de EU
bij het Brexit-referendum hadden;
Door het huidige lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk
bekend is dat deze constituerende landen zich aan de door de
EU gestelde eisen voor toetreding kunnen houden;
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Overwegende dat

Spreekt uit dat

Deze constituerende landen mogelijk deel uit willen blijven
maken van de ‘Europese familie’;
De potentie van een vernieuwd EU-lidmaatschap van de
constituerende landen een belangrijk thema van potentiële
onafhankelijkheidsreferenda binnen het Verenigd Koninkrijk
zullen zijn;
Het bijzonder onwaarschijnlijk is dat de nu constituerende
landen
uiteindelijk
niet
door
de
reguliere
toetredingsprocedure
zouden
komen
mochten
ze
lidmaatschap zoeken;
Er een versnelde toetredingsprocedure moet komen in geval
van toetreding van nu constituerende landen van het Verenigd
Koninkrijk, mochten één of meer van deze landen onafhankelijk
van het VK worden en toetreding tot de EU zoeken in de
periode na de Brexit.

PM16

Pappie heeft een huis gekocht en ik krijg huurtoeslag

Onderwerp:

Huurtoeslag/woontoeslag

Indieners:

[Werkgroep Economie, Financiën en Sociale Zaken] Xander
Prijs, David Fox, Erwin Douwes, Fien van Solinge, Harro Boven,
Henk Goris, Henry Abbink, Ingmar Garrah, Jan Jongsma, Joep
Schoenmakers, Lars Gerrits, Mathijs Kramer, Merel
Peereboom, Ruben Kuijper, Thijs van Luijt, Tilbe Atav

Woordvoerder:

De huurtoeslag vervangen dient te worden door een
woontoeslag die enkel afhankelijk is van het huishoudinkomen,
en niet van de huurkosten.

Toelichting:

Het doel van de huurtoeslag is om mensen met weinig geld te
ondersteunen in het kunnen betalen van een woning. Doordat
deze toeslag afhankelijk is van de huur heeft dit veel effect op
de prijs van huurwoningen en kan het ook juist voor hogere
huren zorgen

PM17

Voel jij je soms ook een doorgeefluik?

Onderwerp:

Kinderopvangtoeslag

Indieners:

[Werkgroep Economie, Financiën en Sociale Zaken] Xander
Prijs, David Fox, Erwin Douwes, Fien van Solinge, Harro Boven,
Henk Goris, Henry Abbink, Ingmar Garrah, Jan Jongsma, Joep
Schoenmakers, Lars Gerrits, Mathijs Kramer, Merel
Peereboom, Ruben Kuijper, Thijs van Luijt, Tilbe Atav

Woordvoerder:

Floris van Loo

Constaterende dat De kinderopvangtoeslagen grote geldbedragen betreft;
Het onwenselijk is als burgers grote bedragen ineens moeten
terugbetalen;
Overwegende dat

Kinderopvang bedrijven eenvoudig kunnen bijhouden hoeveel
uren ze per maand of jaar verkopen;
Kinderopvang met korting voor burgers minder rekenwerk
vergt dan het zelf moeten beheren van de toeslag;

Spreekt uit dat

De kinderopvangtoeslag direct aan de kinderopvang bedrijven
moet worden betaald.

Toelichting:

Als burgers geen kinderopvangtoeslag krijgen, kun je het ook
niet terugvorderen, dat is logisch toch?

PM18

De wortel van het inkomen van de laagst verdienende partner,
maal het aantal kinderen ouder dan 18 maanden in het
kwadraat

Joep Schoenmakers

Constaterende dat Huurtoeslag ondermaats wordt gebruikt door hen die het
nodig hebben en misbruikt door hen die het niet nodig hebben;
Je meer huurtoeslag krijgt als je een duurder huis huurt;
Er een nijpend huizentekort is;
Overwegende dat

Spreekt uit dat

Het toeslagensysteem het belastingstelsel
gecompliceerd maakt;
Toeslagen marktverstorende werking hebben;

onnodig
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Onderwerp:

Kinderopvangtoeslag

Indieners:

[Werkgroep Economie, Financiën en Sociale Zaken] Xander
Prijs, David Fox, Erwin Douwes, Fien van Solinge, Harro Boven,
Henk Goris, Henry Abbink, Ingmar Garrah, Jan Jongsma, Joep
Schoenmakers, Lars Gerrits, Mathijs Kramer, Merel
Peereboom, Ruben Kuijper, Thijs van Luijt, Tilbe Atav

Woordvoerder:

Floris van Loo

Constaterende dat Het toeslagenstelsel in Nederland zeer complex is;
Veel Nederlanders moeilijk kunnen inschatten hoeveel ze gaan
verdienen in een jaar;
Overwegende dat

Kinderopvangtoeslag als doel heeft om te stimuleren dat beide
partners werken;
Dure opvang het ook voor hoge inkomens onaantrekkelijk
maakt om meer te werken;
Als alles inkomensafhankelijk is, meer werken of verdienen
onaantrekkelijk wordt;

Spreekt uit dat

De hoogte van de kinderopvangtoeslag niet afhankelijk mag
zijn van het inkomen van de ouders.

Toelichting:

Deze motie pleit voor een versimpeling van het
toeslagenstelsel, en het beter toepassen van het principe dat
meer verdienen ook echt iets moet opleveren na belasting. Op
zichzelf staand lost deze motie problemen in de uitvoering niet
op, maar hij kan daar samen met andere moties wel aan
bijdragen.

PM19

Leer alle peuters de eerste vier letters van het alfabet en hoe ze
tot 66 moeten tellen.

Onderwerp:

Kinderopvang

Indieners:

Jasper Klasen, Lotte Peijs, Jonah van Lotringen, Michelle de
Bruin, Hanna Gonsalves, Jelrik Westra, Viresh Doekaloe, Hovik
Hovhannisyan, Paul Verbraak, Ronald-Marcel van den Hoek,
Mathijs Kramer, [Werkgroep Volksgezondheid] Aurélie Girbes,

Hiba Jahouh, Jesse Koper, Mike Hulsman, Roos van
Oosterhout, Yoël Mahabier

Woordvoerder:

Jasper Klasen

Constaterende dat Kinderopvang een belangrijk arbeidsmarktinstrument is, dat
de arbeidsparticipatie van moeders verhoogt;
Kinderopvang een belangrijke bijdrage levert aan de
ontwikkeling van kinderen zoals sociale vaardigheden en
taalontwikkeling;
Kinderopvang achterstanden van kinderen en het verschil in
ontwikkeling van kinderen kan verminderen;
Onderzoek heeft aangetoond dat wie op jonge leeftijd goede
sociale vaardigheden heeft aangeleerd, later minder vaak in de
criminaliteit terecht komt en minder vaak werkloos is;
Nederland een zeer laag geboortecijfer heeft;
Overwegende dat

Er momenteel al grote verschillen zichtbaar zijn tussen minder
en meer ontwikkelende kinderen in groep 1 van de basisschool;
Kinderen die beginnen met een achterstand deze niet inhalen
en de rest van hun schoolcarrière achter blijven, en als gevolg
niet een gelijke kans krijgen;
De belastingdienst fouten blijft maken met de
kinderopvangtoeslag;
De positie van vrouwen op de arbeidsmarkt slechter is dan die
van mannen, en dat deze positie onvoldoende verbeterd;
De positie van vrouwen op de arbeidsmarkt het sterkst
verslechtert vanaf het punt dat ze moeder worden;
Nederland ouderschap moet stimuleren om niet een tekort aan
mantelzorgers en arbeiders te krijgen in de nabije toekomst;

Spreekt uit dat

De kinderopvangtoeslag moet worden afgeschaft en in plaats
daarvan kinderopvang gratis toegankelijk moeten maken voor
alle kinderen tussen de 0,5 en de 4 jaar gedurende drie dagen
per week.

Toelichting:

Er is de afgelopen tijd veel te doen geweest over de
kinderopvangtoeslag. Deze motie lost dit probleem op en volgt
het SER advies “Gelijk goed van start”.
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Spreekt uit dat

De kinderopvangtoeslag moet worden afgeschaft en in plaats
daarvan kinderopvang gratis toegankelijk moeten maken voor
alle kinderen tussen de 0,5 en de 4 jaar gedurende drie dagen
per week.

Toelichting:

Er is de afgelopen tijd veel te doen geweest over de
kinderopvangtoeslag. Deze motie lost dit probleem op en volgt
het SER advies “Gelijk goed van start”.

PM19

Leer alle peuters de eerste vier letters van het alfabet en hoe ze
tot 66 moeten tellen.

Onderwerp:

Kinderopvang

Indieners:

Jasper Klasen, Lotte Peijs, Jonah van Lotringen, Michelle de
Bruin, Hanna Gonsalves, Jelrik Westra, Viresh Doekaloe, Hovik
Hovhannisyan, Paul Verbraak, Ronald-Marcel van den Hoek,
Mathijs Kramer, [Werkgroep Volksgezondheid] Aurélie Girbes,
Hiba Jahouh, Jesse Koper, Mike Hulsman, Roos van
Oosterhout, Yoël Mahabier

PM21

Een blije bij hoort erbij

Onderwerp:

Maaibeleid

Jasper Klasen

Indieners:

[JD Arnhem-Nijmegen] Léonie Janssen, Sophie den Ouden

Woordvoerder:

Joris Schröder

Woordvoerder:

Constaterende dat Kinderopvang een belangrijk arbeidsmarktinstrument is, dat
de arbeidsparticipatie van moeders verhoogt;
Kinderopvang een belangrijke bijdrage levert aan de
ontwikkeling van kinderen zoals sociale vaardigheden en
taalontwikkeling;
Kinderopvang achterstanden van kinderen en het verschil in
ontwikkeling van kinderen kan verminderen;
Onderzoek heeft aangetoond dat wie op jonge leeftijd goede
sociale vaardigheden heeft aangeleerd, later minder vaak in de
criminaliteit terecht komt en minder vaak werkloos is;
Nederland een zeer laag geboortecijfer heeft;
Overwegende dat

Er momenteel al grote verschillen zichtbaar zijn tussen minder
en meer ontwikkelende kinderen in groep 1 van de basisschool;
Kinderen die beginnen met een achterstand deze niet inhalen
en de rest van hun schoolcarrière achter blijven, en als gevolg
niet een gelijke kans krijgen;
De belastingdienst fouten blijft maken met de
kinderopvangtoeslag;
De positie van vrouwen op de arbeidsmarkt slechter is dan die
van mannen, en dat deze positie onvoldoende verbeterd;
De positie van vrouwen op de arbeidsmarkt het sterkst
verslechtert vanaf het punt dat ze moeder worden;
Nederland ouderschap moet stimuleren om niet een tekort aan
mantelzorgers en arbeiders te krijgen in de nabije toekomst;

Constaterende dat De insectenpopulatie in het algemeen en de bijenpopulatie in
het bijzonder sterk afnemen in Nederland;
Overwegende dat

De Jonge Democraten voorstander zijn van het vergroenen
van steden en het vervangen van versteende wegen en straten
met groen;
Niet de aanwezigheid van groen, maar juist het beheer ervan de
grootste invloed heeft op biodiversiteit in steden;
Langer gras met ruimte voor bloemen essentieel zijn voor het
behoudt van insecten;
Bijen een kleine actieradius en een vaste nestelplaats hebben,
waardoor het volledig wegmaaien van een groenstrook hun
dood kan betekenen;

Spreekt uit dat

Gemeenten en andere overheden gras van bermen, veldjes en
andere groenstroken enkel gefaseerd en niet te kort moeten
maaien, en hierbij de maaifrequentie en timing af moeten laten
hangen van de bloeiperiodes.

PM22

ik verlang naar voorrang (maar vooral naar goed onderwijs)

Onderwerp:

Woning voorrang leraren
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Indieners:

[JD Arnhem-Nijmegen] Léonie Janssen, Sophie den Ouden

Woordvoerder:

Woordvoerder:

Isa Luiten

Constaterende dat De democratie in Hong Kong ernstig onder druk staat;
China
Oeigoeren
in
‘’heropvoedingskampen’’
(concentratiekampen) stopt voor culturele assimilatie en
familie in andere landen zoals Nederland afperst;
China organen rooft van gevangenen en minderheden als de
Falun Gong;
China religieuze minderheden onderdrukt;
China aan ongekende massasurveillantie doet;
Liberale grondrechten en mensenrechten als persvrijheid,
vvmu en gelijkheid van man en vrouw niet bestaan in China;

Constaterende dat Er een lerarentekort is;
Kinderen hierdoor minder lesuren krijgen of scholen zelfs
dichtgaan;
Zowel het woning- als het lerarentekort het grootst is in de
grootste steden;
Overwegende dat De kwaliteit van het onderwijs, lijnrecht tegen de JD-wens in,
hierdoor ernstig onder druk staat;
Veel docenten wel in de grote steden les zouden willen geven
maar hier geen huis kunnen vinden;
Het onderwijs is in de grotere gemeenten op hetzelfde niveau
zou moeten zijn als in de kleinere gemeenten;
De pabo aantrekkelijker wordt voor jongeren omdat ze meer
zekerheid hebben op een woning;
Spreekt uit dat

Docenten voorrang moeten krijgen bij het vinden van een
woning in gemeenten met een woning- en lerarentekort.

Toelichting:

De grote vier zijn Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.
De motie slaat op het basisonderwijs
Er zijn al initiatieven genomen vanuit sommige gemeentes
(https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/onderwijs-enjeugd/word-leraar/#he00d330a-2ad3-4b7c-8a799c0cc4366545), deze motie slaat dan ook op actie vanuit de
overheid.
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/01/lerarentekortbasisschoolleraren-verlaten-grote-steden-en-almerea3978822
https://nos.nl/artikel/2300718-scholen-in-grotesteden-vragen-om-crisisaanpak-lerarentekort.html

PM23

Spreek zacht maar draag een grote stok

Onderwerp:

Sancties China

Indieners:

Thom Faber, Koen Reedijk, Jelle Stap, Jelrik Westra, Thomas
Vissers, Joris Schröder

Thom Faber

Overwegende dat

Mensenrechten belangrijk zijn;
China het VN-mensenrechtenverdrag heeft ondertekend;
Nederland op dit moment sancties hanteert tegen landen die
veel hoger scoren op mensenrechten volgens de Human
Freedom Index, zoals Nicaragua, Turkije en Servië;
Mensenrechten en morele consistentie boven puur
economisch belang gaan;
Sancties een prikkel zijn om verdere repressie te voorkomen of
huidige te ontdoen;
De Rijksoverheid mensenrechtenschendingen noemt als een
belangrijke reden voor sancties;
Veel Nederlandse sancties via de EU gaan, omdat we samen
veel meer invloed hebben op het wereldtoneel;
China zeer invloedrijk is en daarmee ook een voorbeeldpositie
kan hebben;

Spreekt uit dat

Nederland binnen de EU pleit voor een Europees sanctiepakket
tegen China, proportioneel met de mensenrechtelijke situatie
in het land en het democratische gehalte van Hong Kong.

Toelichting:

Rijksoverheid over sancties: ''The international community can
use sanctions to change the behaviour of a country or regime,
in cases where that country or regime is violating human rights,
waging war or endangering international peace and security.''

PM24

Tijd om te AfGhAANistan

Onderwerp:

Nederlandse interventie Afghanistan
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Indieners:

[JD Arnhem-Nijmegen] Léonie Janssen, Sophie den Ouden

Onderwerp:

Minimumjeugdloon

Woordvoerder:

Thomas Vissers

Indieners:

Joris Hetterscheid, Bastiaan van Hoorn, Lisanne Cheizoo,
Jeffrey Verlegh, Annelies Becker, Chris Dams, Peet Wijnen.

Woordvoerder:

Joris Hetterscheid

Constaterende dat Nederland nu al sinds 2002 in Afghanistan zit;
Er nu nog 160 Nederlandse militairen in Afghanistan zitten;
Overwegende dat

Spreekt uit dat

Toelichting:

PM25

De 'Afghanistan Papers' laten zien dat Amerikanen en in het
verlengde daarvan Nederlanders zijn voorgelogen over hoe het
ging met de oorlog, die volgens honderden betrokkenen
'doelloos' en 'niet te winnen' bleek te zijn;
Het doel waarmee we Afghanistan in zijn gegaan door de jaren
continu is veranderd, en minister Bijleveld ook nu geen
duidelijk haalbaar doel kan geven;
De oorlog Nederland minimaal 2,5 miljard euro heeft gekost;
De Taliban nu meer grondgebied bezit dan toen Afghanistan
werd binnengevallen en het land nog altijd onveilig is;
Er sinds 2002 29.000 Nederlanders Afghanistan in zijn
gestuurd, waarvan 25 overleden;
Er sinds het begin van de oorlog 147.000 mensen door zijn
gestorven, waarvan 38.000 burgerdoden;
De situatie rondom armoede, zorg en honger erger is geworden
door de oorlog;
De oorlog geen VN mandaat heeft, Nederland ook niet andere
landen met minstens soortgelijke problemen binnenvalt en
Nederland niet de politie van de wereld is;
De Nederlandse overheid zich op verstandige wijze zo snel
mogelijk moet terugtrekken uit de militaire missie in
Afghanistan.
Nederland heeft geen reden om nog in Afghanistan te zijn. De
situatie is niet beter geworden, het heeft ons bakken met geld
en vele onschuldige levens gekost. Daarnaast is de oorlog
illegaal en blijft een duidelijk doel keer op keer uit zicht.
Dat betekent niet dat we dat met een tweet om 2 uur 's nachts
doen, maar op verstandige wijze. Dat we ons wel terugtrekken
en de Afghanen op een slimmere manier helpen is echter in
ieders belang.

Constaterende dat Veel studenten die van het mbo af komen jonger zijn dan 21
jaar;
Je volgens de wet vanaf je 18e meerderjarig bent;
Het minimumloon op 18 jaar €4,77 per uur is;
Pas op 21 jaar het volledige minimumloon van €9,54 geldt;
Overwegende dat

Mbo’ers nu tot hun 21e te weinig betaald krijgen;
Mbo’ers hard nodig zijn op de arbeidsmarkt;
Wanneer je een bbl opleiding volgt je tijdens je opleiding al te
weinig betaald krijgt;
Iedereen gelijk beloond hoort te worden voor hetzelfde werk
met dezelfde papieren en ervaring;
Je niet gestraft hoort te worden voor het feit dat je wilt werken;
Iedereen eerlijk beloond moet worden voor zijn werk;

Spreekt uit dat

Het volledig minimumloon moet gelden vanaf 18 jaar.

PM26

Allemaal deeltijdprinsesjes

Onderwerp:

30-urige werkweek

Indieners:

[JD Utrecht] Nyna Visser, Thomas Schepp

Woordvoerder:

Nikki Fredriksz

Constaterende dat De standaard werkweek in Nederland 40 uur is;
In Zweden en in andere landen experimenten zijn gedaan met
kortere werkweken;
Volgens onderzoek werknemers op een 8-urige werkdag
gemiddeld maar 3 uur productief zijn;
Stressproblematiek Nederland 6 miljard per jaar kost;

Niet straffen om te werken...
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Overwegende dat

Spreekt uit dat

Een 40-urige werkweek betrekkelijk arbitrair is en niet de
gulden standaard hoeft te zijn;
Een kortere werkdag voor een hoger energieniveau en
productiviteit op een dag kan zorgen;
Er onderzoeken zijn geweest dat men op een 6-urige werkdag
zelfs meer voor elkaar krijgt dan op een 8-urige werkdag;
Een kortere werkweek volgens onderzoek voor gezondere
mensen zorgt en een lager ziekteverzuim bewerkstelligt;
Een kortere werkweek de gelijkheid tussen mannen en
vrouwen bevordert aangezien (huishoudelijke) taken die veelal
bij de vrouw terecht komen eerlijker verdeeld kunnen worden;
Een 40-urige werkweek met het oog op automatisering en
robotisering niet toekomstbestendig is;
De Jonge Democraten voorstander zijn van een standaard
werkweek van 30 uur.
De overheid bedrijven moet stimuleren in het experimenteren
met een 30-urige werkweek.

Toelichting:

Waar mogelijk met een 40-urig loon, wanneer bijvoorbeeld de
totale productiviteit niet achteruit gaat bij 30 uur werken
(meer productief in de uren, minder ziekteverzuim, meer
vitaliteit, enz.).

PM27

Onze baby, jouw keuze

Onderwerp:

Overdragen van ouderlijk gezag naar opvoeders

Indieners:

[JD Rotterdam] Jelrik Westra, Jonah van Lotringen

Woordvoerder:

Lotte Peijs

Overwegende dat

Het niet uit moet maken of een kind twee vaders, twee
moeders, of een vader en een moeder heeft;
Het juridisch zeggenschap en het ouderlijk gezag moet liggen
bij de ouders die het kind opvoeden;

Spreekt uit dat

Het voor twee mannen mogelijk moet zijn om bij de geboorte
van een kind via draagmoederschap allebei het juridische
zeggenschap en het ouderlijk gezag te krijgen.

PM28

Ook voor nerds is sporten goed

Onderwerp:

Gymles op middelbaar onderwijs

Indieners:

Werkgroep Sport

Woordvoerder:

Max Verdegaal

Constaterende dat Er een verschil zit tussen de verschillende niveau´s van
voortgezet onderwijs wat betreft de hoeveelheid gym die ze
krijgen op school;
Het voor elk kind goed is om te bewegen;
Overwegende dat Het belangrijk is dat elk kind evenveel sport en lichamelijke
bewegingsonderwijs krijgt;
De Jonge Democraten zijn voor gelijke kansen voor iedereen;
Spreekt uit dat

De Jonge Democraten zich inzetten voor een gelijk aantal
lesuren wat betreft gym voor de verschillende voorgezet
onderwijs niveau´s.

Toelichting:

Momenteel hebben de verschillende voortgezet onderwijs
niveau´s die ook een verschillend aantal lesuren wat betreft
sport. Zo stelt de landelijke richtlijn dat vmbo leerlingen 2,5 uur
per week gym moeten krijgen, havo leerlingen 2,2 uur en vwo
leerlingen 2 uur. Het is natuurlijk raar dat die richtlijnen
verschillen, want elk kind heeft evenveel sport nodig
https://www.mulierinstituut.nl/actueel/flinke-verschillen-inaandacht-voor-gymles-binnen-vmbo/

PM29

Gebarentaal in het onderwijs

Constaterende dat Het voor twee mannen (ofwel een homo-koppel) niet mogelijk
is om bij de geboorte van een kind via draagmoederschap
allebei het juridische zeggenschap en het ouderlijk gezag over
het kind te verkrijgen;
Een draagmoeder de eerste twee jaar het juridische
zeggenschap over een kind blijft houden, waardoor één van de
twee vaders wordt achtergesteld;
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Onderwerp:

Gebarentaal in basisonderwijs

Indieners:

[JD Groningen] Puck Rouffaer, Michiel van Huizen

Woordvoerder:

Silke Kok

Constaterende dat In Nederland 1,3 miljoen mensen niet alles kunnen horen;
Omstreeks 475.000 mensen in het dagelijkse leven hinder van
hun gehoorverlies ondervinden;
Momenteel slechts een klein deel hiervan daadwerkelijk
gebarentaal spreekt;
Gebarentaal geen onderdeel is van het standaard lespakket op
het basis- en middelbaar onderwijs;
Overwegende dat

Het leren van gebarentaal bij slechthorenden van toegevoegde
waarde kan zijn;
Gebarenonderwijs inclusiviteit van doven en slechthorenden
bevordert;
Het structureel inzetten van gebaren, een positieve invloed is
op de spraak en taalontwikkeling;

Spreekt uit dat

Gebarentaal aan het standaard lespakket zou moeten worden
toegevoegd in de bovenbouw van het basisonderwijs.

PM30

Appingedam is the new Amsterdam

Onderwerp:

Toerisme

Indieners:

[JD Fryslân] Janne Dam, Stan Beernink

Woordvoerder:

Stan Hoogeveen

Constaterende dat In Nederland een aantal krimpgebieden zijn waaronder het
noorden van het land en Zeeland;
Deze gebieden krimpen vanwege het dalende aantal kansen
dat de jeugd hier krijgt;
De bewoners van de randstadsteden last hebben van het
overtoerisme in deze gebieden in de vorm van de oplopende
huisprijzen en de verdrijving van essentiële winkels als bakkers
en slagers;

Overwegende dat

Het promoten van toerisme in de krimpgebieden een positief
effect zou hebben op de economie en dus het aantal kansen dat
de jeugd hier krijgt;
Door het promoten van deze gebieden de toeristische druk
wordt gespreid over het hele land waardoor de randstadsteden
verlicht worden;

Spreekt uit dat

Het Nederlandse toerismebeleid zich meer moet richten op het
promoten van de krimpgebieden als aantrekkelijke
toeristische gebieden.

PM31

In de knel met je deurbel

Onderwerp:

Camera's gericht op de openbare weg

Indieners:

[werkgroep digitale zaken]

Woordvoerder:

Rens Philipsen

Constaterende
dat

Verschillende gemeentes proefprojecten hebben gedraaid met
het plaatsen van digitale deurbellen bij burgers;
Voor deze projecten gebruik werd gemaakt van deurbellen met
camera's, gedeeltelijk gericht op de openbare weg, die met het
internet verbonden zijn;
Leveranciers live met de gemaakte beelden kunnen meekijken;
Camera's voor deze proef verplicht moesten worden aangemeld
bij een politiedatabase van civiele camera's die de openbare weg
filmen;

Overwegende dat Burgers wel een verhoogd gevoel van veiligheid krijgen na deze
proef;
De veiligheid met een offline camera echter net zo goed omhoog
gaat;
Leveranciers zo hun eigen live surveillancenetwerk in deze
gemeentes krijgen, wat de privacy van voorbijgangers schaadt;
De politie zo ook ineens over veel meer camerabeelden kan
beschikken dan zonder dit stimuleringsbeleid;
Spreekt uit dat

Gemeenten op geen enkele manier meer stimuleren dat burgers
camera's met internetverbinding op de openbare weg richten.
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Toelichting:

De openbare weg filmen mag in principe niet. Met een camera in
je deurbel zie je deze echter vaak meer dan strikt noodzakelijk.
Als je die camera ophangt en deze dan live beelden doorstuurt
naar Amazon, voor trainingsdoeleinden of gewoon omdat het
leuk
is
(https://www.security.nl/posting/638545/Ringmedewerkers+bekeken+deurbelvideo%27s+van+klanten), zijn
we als burgers weer het product geworden, in plaats van klant.
Tijd voor een einde aan deze privacyschending.

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten de regering oproept om te onderzoeken
of mensen met een Wajong-uitkering zouden kunnen
experimenteren
met
een
vorm
van
negatieve
inkomstenbelasting.

PM33

Naming and shaming: Klaas Dijkhoff, Arno Weverling en
Isabelle Diks

Onderwerp:

Wachtgeld

PM32

Ik wil verdomme meer voor mijn centen

Indieners:

[JD Utrecht] Nyna Visser, Thomas Schepp

Onderwerp:

Wajong

Woordvoerder:

Ingrid Weerts

Indieners:

[JD Arnhem-Nijmegen] Léonie Janssen, Sophie den Ouden

Woordvoerder:

Rens van Dijk

Constaterende dat Kamerleden €115.000 euro per jaar verdienen;
Dit bedrag met wachtgeld aangevuld kan worden tot 80% van
de inkomsten uit een vorige politieke functie;
Meerdere kamerleden hier gebruik van maken;
Het salaris ook in andere functies wordt aangevuld tot 80% van
het voorgaande salaris;

Constaterende dat De Nederlandse overheid vindt dat werken moet lonen;
De JD van mening is dat arbeid minder zwaar moet worden
belast;
De JD voorstander is van negatieve inkomstenbelasting;
De Participatiewet voor veel mensen met een Wajonguitkering hun inkomen heeft verlaagd van 75% naar 60% van
het minimumloon;
Bij de Eerste Kamer een wetsvoorstel aanhangig is gemaakt,
om mensen met een Wajong-uitkering maximaal het
minimuloon te mogen verdienen;
Overwegende dat Iedereen voor het leveren van arbeid beloond zou moeten
worden;
Het krijgen van loon niet enkel een financiële prikkel vormt,
maar waar ook waardering van geleverde prestaties uit
spreekt;
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo veel mogelijk
gelijk behandeld moeten worden aan andere werknemers;
Het enerzijds logisch is dat iemand met een uitkering niet
ongelimiteerd kan verdienen, maar dat geeft nog niet het recht
op geen enkele bijverdiensten;
Zij niet met trekkers naar het Binnenhof kunnen gaan;

Overwegende dat

Wachtgeld (oud-)politici dient te beschermen tegen het niet
kunnen vinden van een baan vanwege een politiek verleden,
maar dat niet geldt zodra er gestart wordt met een nieuwe
functie;
Wachtgeld ervoor moet zorgen dat politici niet terughoudend
zijn met opstappen als die nood er is, maar ook daar geen
sprake van is;
Een politicus met het accepteren van een politieke functie zelf
verantwoordelijk dient te zijn voor het risico dat er in een
volgende functie minder wordt verdiend, net als bij elke andere
functie;

Spreekt uit dat

Wachtgeld volledig stopgezet dient te worden op het moment
dat een (oud-)politicus een nieuwe betaalde functie op zich
neemt.

PM34

Wacht, no munnie?

Onderwerp:

Wachtgeld
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Indieners:

[JD Amsterdam] Jelt Pekaar, Jeffrey Eelman

Woordvoerder:

Perry Stet

Constaterende dat De wachtgeldregeling bedoeld is onverwacht inkomstenverlies
door baanverlies voor politici op te vangen;
De wachtgeldregeling nogal brede kaders heeft;
Deze kaders ervoor zorgen dat politici in veel verschillende
situaties legaal gebruik maken van deze regeling;
Er politici zijn die toch wachtgeld opeisen, terwijl ze zich niet in
een situatie bevinden zoals hierboven genoemd;
Overwegende dat

Spreekt uit dat

Politici al een riant salaris ontvangen;
Er van politici geacht wordt het goede voorbeeld te geven en
naar de geest van de wet te handelen;
Ondanks dat het legaal is, er niet naar de geest van de wet
gehandeld wordt;
Baan- en inkomenszekerheid in geen enkele sector een
gegeven is;
Politici ten alle tijden van te voren kunnen weten dat de baan
maar tijdelijk is;
Onverwachts inkomsten mislopen door baanverlies een
onderdeel is van een politieke functie, en dit gecompenseerd
wordt door het hoge salaris;
Er strengere kaders aan de wachtgeldregeling gesteld moeten
worden, zodat deze overeenkomen met de geest van de wet.
Politici mogen alleen nog gebruik maken van wachtgeld tot
maximaal 1 jaar na aftreden, zolang ze geen andere inkomsten
hebben.

PM35

Inkomenseis, eis, baby I

Onderwerp:

Inkomenseis vrije huur

Indieners:

[JD Utrecht] Nyna Visser, Thomas Schepp

Woordvoerder:

Nikki Fredriksz

Constaterende dat Veel verhuurders in de vrije sector inkomenseisen aan
huurders stellen om in aanmerking te komen voor een
huurwoning;
Het niet abnormaal is dat deze inkomenseis als voorwaarde
stelt om 4 tot 5x de vereiste huur te verdienen;
Volgens het Nibud huurders in de vrije sector gemiddeld 42%
van hun inkomen kwijt zijn aan de huur;
Overwegende dat

Vele huurders door hoge inkomenseisen bij voorbaat al niet in
aanmerking komen voor een huurhuis die ze wel zouden
kunnen betalen;
De huizenmarkt voor starters op veel plekken in Nederland al
helemaal op slot zit;
Hoge inkomenseisen de doorstroom naar duurdere
huurwoningen remt en zo extra druk toevoegt op de
startersmarkt;
Het voor een verhuurder helemaal niet nodig is om als
zekerheid van betaling een inkomenseis van 4 tot 5x te huur te
stellen;

Spreekt uit dat

De inkomenseis van het bruto maandsalaris voor huur in de
vrije sector maximaal 3,5 keer de maandelijkse huur mag zijn.

PM36

Inkomenseis, eis, baby II

Onderwerp:

Inkomenseis vrije huur

Indieners:

[JD Utrecht] Nyna Visser, Thomas Schepp

Woordvoerder:

Nikki Fredriksz

Constaterende dat Veel verhuurders in de vrije sector inkomenseisen aan
huurders stellen om in aanmerking te komen voor een
huurwoning;
Het niet abnormaal is dat deze inkomenseis als voorwaarde
stelt om 4 tot 5x de vereiste huur te verdienen;
Volgens het Nibud huurders in de vrije sector gemiddeld 42%
van hun inkomen kwijt zijn aan de huur;
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Overwegende dat

Vele huurders door hoge inkomenseisen bij voorbaat al niet in
aanmerking komen voor een huurhuis die ze wel zouden
kunnen betalen;
De huizenmarkt voor starters op veel plekken in Nederland al
helemaal op slot zit;
Hoge inkomenseisen de doorstroom naar duurdere
huurwoningen remt en zo extra druk toevoegt op de
startersmarkt;
Het voor een verhuurder helemaal niet nodig is om als
zekerheid van betaling een inkomenseis van 4 tot 5x te huur te
stellen;

Spreekt uit dat

De inkomenseis van het bruto maandsalaris voor huur in de
vrije sector maximaal 3 keer de maandelijkse huur mag zijn.

PM37

Financiële compensatie voor Indonesië

Onderwerp:

Politionele acties Indonesië

Indieners:

[werkgroep Buitenlandse Zaken] Abel Hartman, Alexander van
den Berg, Alexine van Olst, Axel Rooden, Karen Punter, Koen
Reedijk, Lars Gerrits, Maarten Lemstra, Nina Peeters, Ravi van
Os, Rens de Groot, en Zane de Ponte.

Woordvoerder:

Abel Hartman

Constaterende dat Nederland een vooruitstrevend land is met aantal zwarte
bladzijden in haar geschiedenis;
De destijds zogenoemde “politionele acties” in Indonesië in
1947 en 1949 zijn een van deze zwarte bladzijden;
Er momenteel een gezamenlijk onderzoeksprogramma
“Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in
Indonesië, 1945-1950” van het KITLV, NIMH en NIOD loopt dat
de feiten rondom deze periode in kaart brengt;
Nederland al excuses heeft aangeboden voor individuele
gevallen van standrechtelijke executies in Indonesië, maar nog
niet in een algemene zin;
Tijdens het laatste wintercongres (ALV 82) de motie “Excuses
aan Indonesië” (PM26) is aangenomen waarin de
noodzakelijkheid van een algemeen excuus wordt onderstreept;
Overwegende dat Het aanbieden van algemene excuses een eerste stap is naar
juridische aansprakelijkheid en eventuele financiële
compensatie.;
De morele erkenning van de zwarte bladzijden uit de
Nederlandse geschiedenis meer gewicht krijgt wanneer het ook
een component van financiële compensatie bevat;
Spreekt uit dat

In het kader van het aanbieden van excuses voor de “politionele
acties”, er ook een financiële compensatieregeling wordt
ontworpen ter erkenning van dit historisch leed.
Daarnaast dat er een monument in Nederland wordt opgericht
ter erkenning van de door de Nederlandse Staat gedode
Indonesische slachtoffers tijdens de “politionele acties”.
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Toelichting:

De politionele acties waren Nederlandse militaire interventies
met als doel de status van Indonesië als een kolonie van
Nederlands-Indië
te
handhaven
en
Indonesische
onafhankelijkheid te voorkomen. Tijdens deze acties
sneuvelden 4751 Nederlandse militairen en volgens sommige
schattingen
100,000
Indonesische
slachtoffers.
De
Nederlandse staat heeft in 2013 excuses aangeboden voor een
aantal individuele gevallen van standrechtelijke executies, maar
weigert haar excuses aan te beiden in algemene zin.
Bronnen:
https://www.nrc.nl/nieuws/2013/09/12/nederland-biedtexcuses-aan-voor-executies-indonesie-a1431641
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/excuses-voorslavernijverleden-al-twintig-jaar-onderwerp-van-discussie/
https://www.groene.nl/artikel/wie-telt-de-indonesische-doden

PM38

Vrouwen mogen niet zeiken

Onderwerp:

Openbare toiletvoorzieningen voor vrouwen

Indieners:

Annelies Becker, Jeffrey Verlegh, Bastiaan van Hoorn, Chris
Dams, Joris Hetterscheid, Joris Sauvé, Ruben van de Bulck

Woordvoerder:

Annelies Becker

Constaterende dat Er nu al heel veel openbare toiletvoorzieningen zijn voor
mannen in stadscentra;
Dit voor vrouwen een heel ander verhaal is;
Toiletvoorzieningen in restaurants of andere gelegenheden
heel vaak een consumptie of een financiële bijdrage vragen;
een rechter in Amsterdam oordeelde dat ‘Vrouwen kunnen ook
in een urinoir plassen’, toen een vrouw haar boete voor
wildplassen aanvocht;

Overwegende dat

Het belachelijk is dat de helft van ons land wel moet betalen om
naar het toilet te kunnen gaan;
Het aan discriminatie grenst omdat vrouwen wel moeten
betalen en mannen niet voor dezelfde lichaamsfunctie;
Vrouwen nu minder toiletvoorzieningen hebben en hierdoor
langer in de rij moeten staan. Het lang ophouden van urine kan
(op lange termijn) zelfs leiden tot blaasontsteking en
nierproblemen;
Urineren in een urinoir niet een redelijke optie is voor vrouw;

Spreekt uit dat

Er meer toiletvoorzieningen voor vrouwen moeten komen in
stadscentra.

Toelichting:

In vele steden bestaan nu urinoirs die uit de grond komen of
staan er mobiele urinoirs. Vrouwen moeten, net als mannen,
soms hun behoefte doen. Waarom krijgen mannen vaker die
gelegenheid aangeboden dan vrouwen?

PM39

Hands off our trees!

Onderwerp:

Strafbaar stellen ecocide

Indieners:

[Werkgroep Duurzaamheid] Jara van den Bogaerde, Gerwin
Beukhof, Bart Hendriks, Tim den Hartog, Ruben van den Bulck

Woordvoerder:

Tim den Hartog

Constaterende dat Australië vooral door de gevolgen van klimaatverandering met
de ergste bosbranden kampt sinds ooit;
Regenwouden bedekten ooit 14% van het wereldwijde
landoppervlak; nu bedekken ze slechts 6%;
Schaliegaswinning in Noord-Amerika en intensieve mijn- en
bosbouw
leiden
tot
enorme
ecosysteemen
landschapsdestructie wereldwijd;
Veel overheden en multinationals op de korte termijn
profiteren van natuurvernietiging, waar de wereld als geheel
grote schade door lijdt;
Het Responsibility to Protect (R2P) principe van de VN nu
alleen is gericht op internationale interventies om humanitaire
rampen te voorkomen;
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Overwegende dat Ecocide - de uitgebreide schade en vernietiging van
ecosystemen - aan bekendheid wint om als internationale
misdaad door de VN te worden erkend;
Het Europees Burgerinitiatief “Stop Ecocide in Europa” in 2013
werd ingediend om ecocide strafbaar te stellen. Dit initiatief
haalde toen (nog) niet de noodzakelijke 1 miljoen stemmen;
Spreekt uit dat

Ecocide als misdaad strafbaar moet worden gesteld als het
vijfde misdrijf tegen de vrede via het internationaal recht.
Nederland moet in Europees verband hierop aandringen.

Toelichting:

Impressies
van
destructieve
schaliegassteenkoolwinning:https://endcoal.org/coal-mining/
https://cooldavis.org/wpcontent/uploads/%23U00acGarth_Lenz-7142.jpg

PM40

Recreatief drugsgebruik onder topsporters

Onderwerp:

Recreatief drugsgebruik onder topsporters

Indieners:

Werkgroep Sport

Woordvoerder:

Lisa van der Marel

Overwegende dat

Sporters die recreatief drugs gebruiken vaak onbedoelde
‘bijvangst’ zijn voor de Nederlandse Dopingautoriteit;
De wereldwijde dopingregels al reeds zijn aangepast onder
druk van antidopingorganisaties en sportbonden, maar bij de
nieuwe regels sporters nog steeds geschorst worden voor
wedstrijden;
Een keer recreatief drugsgebruik ervoor kan zorgen dat je
sportcarrière klaar is;
De organisaties die wereldwijd pleiten voor lagere straffen zijn
van
mening
dat
drugsgebruik
voornamelijk
een
maatschappelijk probleem is;

Spreekt uit dat

Er geen schorsing, maar een waarschuwing gegeven moet
worden aan sporters die positief getest worden vanwege
recreatief drugsgebruik.

Toelichting:

De cijfers komen uit het jaarverslag van de Nederlandse
Dopingautoriteit.
De wijziging die ingevoerd wordt in 2021 is dat er een
standaard schorsing van drie maanden opgelegd wordt als
drugsgebruik niet ter bevordering is van de sport. En wanneer
een sporter instemt met een rehabilitatieprogramma, dan
wordt de uitsluiting van wedstrijden en trainingen verminderd
tot één maand.
Het grote aantal positieve tests door drugsgebruik is geen
verrassing voor de voorzitter van de Dopingautoriteit. Hij wijst
als verklaring naar het drugsgebruik in Nederland. „Het is niet
raar dat sporters zich in dat opzicht niet heel fundamenteel
onderscheiden van andere mensen.”

PM41

Neem een voorbeeld aan D66 (yep geen sarcasme)

Onderwerp:

Miljonairstaks

Indieners:

[JD Arnhem-Nijmegen] Léonie Janssen, Sophie den Ouden

Woordvoerder:

Thomas Vissers

en

Constaterende dat Bijna een derde van de sporters die de afgelopen tien jaar in
Nederland is betrapt op doping recreatieve drugs gebruikt had;
Recreatief drugsgebruik niet verboden is door de
dopingorganisaties, maar sporters nu wel geschorst worden
wanneer ze positief getest worden;
Drugs als cocaïne en cannabis volgens het dopingreglement
alleen verboden zijn binnen wedstrijdverband;
Bestanddelen van drugs lang vindbaar zijn in het bloed,
waardoor de sporter weken later rond een wedstrijd positief
getest kan worden;
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Constaterende dat Vermogensgelijkheid in Nederland relatief en absoluut erg
hoog is;
Vermogensongelijkheid de afgelopen decennia is gegroeid;
Rendement op vermogen de afgelopen decennia is gestegen;
De belastingdruk de afgelopen decennia weg is geschoven van
vermogen;
Nederland ongeveer 1,75x meer miljonairs telt dan in 2006,
met 115.000 in 2017;
Overwegende dat

Een evenwichtige verdeling van het vermogen en de
belastingdruk daarop noodzakelijk is voor sociale mobiliteit en
stabiliteit in een land;
Er bepaalde vermogens zijn waarbij nog meer geld geen
verschil maakt voor geluk, terwijl landen met een eerlijke
verdeling vaak gelukkiger zijn;
(Werkende) armoede in Nederland toeneemt en publieke
voorzieningen als zorg en onderwijs onder druk staan;
Een bankier echt niet zoveel harder werkt of nodig is voor de
markt dan de schoonmaker om de huidige verhouding te
rechtvaardigen;
Vermogen vaak en steeds vaker het gevolg is van erfgeld;

Spreekt uit dat

Er een miljonairstaks moet worden ingevoerd.

Toelichting:

D66 heeft zich al uitgesproken voor een miljonairstaks. Gaan zij
nou aan de JD het goede voorbeeld laten zien? ;)
Niet alleen kun je prima een liberale case maken dat een
miljonairstaks een goed idee is (als je zo absurd veel geld hebt
verdiend en hebt geprofiteerd van onze publieke
voorzieningen, leg dan wat bij zodat anderen die kans ook
hebben en de verhoudingen eerlijk blijven), het is ook nodig om
zorgelijke trends die het vermogen makkelijk maken ten koste
van arbeid tegen te gaan (zie Piketty bijv., maar ook vele
anderen). Voor een economie die werkt voor iedereen!

PM42

Totale Katnocide

Onderwerp:

Verwilderde katten

Indieners:

Michiel van der Linden, Ruben van den Bulck, Bob Vermeent,
Stijn van der Spoel, Hannah Bolder

Woordvoerder:

Michiel van der Linden

Constaterende dat Er volgens onderzoek van Tilburg University (2019) 1 miljoen
verwilderde katten rondlopen in Nederland;
Er volgens datzelfde onderzoek jaarlijks 47 miljoen dieren
slachtoffer worden van deze verwilderde katten;
Katten schattige moordmachines zijn;
Het huidige beleid (Trap Neuter Return) alleen voorziet in
sterilisatie waarna de verwilderde katten worden
teruggeplaatst in de natuur;
Overwegende dat

De kat een exotische diersoort is die niet thuishoort in het
Nederlandse ecosysteem;
De verwilderde katten populatie steeds groter wordt mede
doordat huiskatten kinderen krijgen waar de eigenaren niet op
gerekend hadden;
Ook andere dieren lief en schattig kunnen zijn, maar nu
vermoord worden door katten;

Spreekt uit dat

Om verdere groei van de verwilderde kattenpopulatie te
voorkomen alle huiskatten verplicht gesteriliseerd moeten
worden.
Er actief gewerkt moet worden om het aantal verwilderde
katten naar 0 te brengen.

Toelichting:

Verwilderde katten zijn katten die afstammen van weggelopen
of gedumpte huiskatten en zijn zonder mensen opgegroeid. Al
binnen enkele generaties zijn verwilderde katten schuwer,
valser en tot anderhalf keer groter dan de reguliere huiskat.
Voor meer info zie: Trouwborst. A. & Somsen, H. 2019.
Domestic Cats (Felis catus) and European Nature
Conservation Law—Applying the EU Birds and Habitats
Directives to a Significant but Neglected Threat to Wildlife.
Journal of Environmental Law.

PM43

Als geit kijk je net iets anders naar godsdienstvrijheid...

Onderwerp:

Ritueel slachten

Indieners:

[JD Arnhem-Nijmegen] Léonie Janssen, Sophie den Ouden

Woordvoerder:

Thomas Vissers
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Constaterende dat Dat onverdoofd ritueel slachten legaal is in Nederland;
Overwegende dat

Uit onderzoeken blijkt dat onverdoofd ritueel slachten
pijnlijker is voor dieren dan met verdoving;
Dierenleed zoveel mogelijk voorkomen moet worden;
Godsdienstvrijheid begrensd is en geen basis mag zijn voor leed
van mensen en dieren;

Spreekt uit dat

Er een algemeen verbod moet komen op het onverdoofde
slacht van dieren.

Toelichting:

Onverdoofd slachten is al lang verboden, met uitzonderingen
voor halal en koosjer slachten. Landen als België, Zweden en
Zwitserland hebben dit echter ook al lang verboden. Een
veelgehoord tegenargument is Godsdienstvrijheid, maar
gezien Nederland geen theocratie is begrijpt iedereen dat dit
recht begrensd is, net zoals niemand zou beweren dat het recht
op privacy betekent dat de overheid zelfs een bewezen
terrorist niet in de gaten mag houden.
Mensen en dieren niet laten lijden lijkt me daarbij toch wel een
minimum om de grens te leggen. Dieren zijn immers geen
machines maar complexe voelende wezens.

PM44

NSE: de Nationale Studenten Ellende

Onderwerp:

Nationale Studenten Enquête

Indieners:

[JD Utrecht] Nyna Visser, Thomas Schepp

Woordvoerder:

Ingrid Weerts

Constaterende dat Minister Van Engelshoven hogeronderwijsinstellingen wil
verplichten om deel te nemen aan de Nationale Studenten
Enquête middels een wetsvoorstel;

Overwegende dat

De resultaten van de NSE niet bruikbaar zijn voor het
verbeteren van de onderwijskwaliteit en Studiekeuze123, de
partij achter de NSE, ondanks jaren aan klachten, geen
verbetering laat zien;
Cijfers die uit de NSE komen gebaseerd zijn op tientallen
vragen, met als resultaat een verschil tussen instellingen van
nog geen tiende van een procent;
Er aan dergelijke verschillen geen enkele conclusies verbonden
kunnen worden;
Onderwijsinstellingen niet zelf kunnen aangeven welke vraag
voor welke opleiding relevant is, waardoor ook een hoop
irrelevante data wordt meegewogen in het totaal;
De koepelorganisatie van alle HBO’s en meerdere
universiteiten al hebben aangegeven liever samen een
alternatieve enquête te willen zoeken;
De resultaten van de NSE binnen instellingen bijna standaard in
de prullenbak belanden, terwijl er wel een hoop heisa wordt
gemaakt over het invullen en hier veel geld aan wordt besteed;

Spreekt uit dat

Het niet aan hogeronderwijsinstellingen verplicht zou moeten
worden om deel te nemen aan de NSE.
De zoektocht naar een alternatieve enquête die alle
Nederlandse opleidingen in het Hoger Onderwijs met elkaar
vergelijkt moet worden toegestaan.

Toelichting:

Meer weten?
https://www.dub.uu.nl/nl/opinie/uu-terecht-kritisch-opondermaatse-nationale-studenten-enqu%C3%AAte
https://www.dub.uu.nl/nl/nieuws/van-engelshoven-verdedigtwet-over-studentenenqu%C3%AAte

PM45

A second referendum, JD-edition

Onderwerp:

EU-lidmaatschap in de grondwet

Indieners:

[JD Amsterdam] Jelt Pekaar, Jeffrey Eelman

Woordvoerder:

Sam Bogerd
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Constaterende dat D66 voorstander is van EU-lidmaatschap in de grondwet
verankeren;
De Raad van State zich positief heeft uitgesproken over het
opnemen van EU-lidmaatschap in de grondwet;
Overwegende dat

Spreekt uit dat

Er niets mooier is dan de Europese Unie;
D66 soms goede ideeën heeft die de JD kan overnemen;
De grondwet moeilijker te wijzigen is omdat hierin de rechten
van Nederlanders worden vastgelegd;
Lidmaatschap van de EU rechten voor Nederlanders met zich
meebrengt die niet in onze eigen grondwet kunnen worden
vastgelegd;
EU lidmaatschap al is vastgelegd in de grondwet van tenminste
17 lidstaten;
De grondwet altijd opnieuw gewijzigd kan worden;
De Jonge Democraten voorstander zijn van het vastleggen van
lidmaatschap van de Europese Unie in de grondwet.

Overwegende dat

Er mensen zijn die beperkt worden in het stemmen door
tijdgebrek in verband met hun werk en opleiding;
De JD voorstander is van zoveel mogelijk democratische
participatie;
Extra aandacht voor de Europese verkiezingen middels een
vrije verkiezingsdag een goede manier is om de Europese
democratie beter onder publieke aandacht te krijgen;

Spreekt uit dat

De dag van de Europese verkiezingen in de gehele Europese
Unie een vrije dag moet worden.

Toelichting:

Zie:Standaard Eurobarometer 90, pagina 126.
Met ‘de dag van de Europese verkiezingen’ wordt de Europese
verkiezingsdag bedoeld die per land verschilt, maar wel tot een
enkele dag in dezelfde periode beperkt blijft.

PM47

Wedden dat burgers beter boekhouden dan de JD?

Onderwerp:

Burgerbegroting

Indieners:

Jelrik Westra, Casper Jongeling, Roos Slagter, Lisanne van
Damme, Lotte Peijs, Florian Konings, Jasper Klasen, Thom
Faber
Jelrik Westra

PM46

Vrije Verkiezingen

Onderwerp:

Een vrije Europese verkiezingsdag

Woordvoerder:

Indieners:

Jan-Gert Zevenbergen, Maarten Tollenaar, David ten Cate,
Christiaan de Vries, Bas Smit

Woordvoerder:

Jan-Gert Zevenbergen

Constaterende dat De lokale begroting wereldwijd in meer dan 1500 steden
opgesteld wordt via een proces van participatief budgetteren;
Nederland desondanks de mogelijkheid tot een dergelijke
‘burgerbegroting’ niet kent;

Constaterende dat De opkomst bij de Europese verkiezingen binnen de Europese
Unie sinds 1999 amper de 50% heeft gehaald;
Een meerderheid van de Nederlandse bevolking niet weet dat
Europarlementariërs direct gekozen volksvertegenwoordigers
zijn;

Overwegende dat

Er een kloof is tussen burger en politiek in Nederland, met als
resultaat een daling van politiek vertrouwen;
Dit vertrouwen ten dele opgevuld kan worden door de burger
volledige inspraak te geven in het opstellen van de begroting;
één van de belangrijkste momenten van het politieke jaar;
Het nuttig is om de wensen en expertise van bewoners in te
lijven in de lokale begroting;
De burgerbegroting in de steden met de mogelijkheid daartoe
tot verbazingwekkend positieve gevolgen heeft geleid;
Het daarom wenselijk is om te zien of de burgerbegroting in
Nederland tot soortgelijke effecten kan leiden;
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Spreekt uit dat

Er in Nederland op lokaal niveau experimenten met de
burgerbegroting gehouden dienen te worden.

Toelichting:

Participatief budgetteren, ofwel het opstellen van een
burgerbegroting, is precies wat het pretendeert te zijn: je zet
geïnteresseerde burgers bij elkaar in een zaal en laat ze net zo
lang met elkaar boekhouden totdat er een begroting staat, die
vervolgens aan de gemeente wordt aangeboden. Dit idee is
ontstaan in het Braziliaanse Porto Algere, waar een nieuwe
burgemeester het gebruikte als middel om het corrupte old
boys-netwerk binnen de gemeente open te breken. Burgers
kwamen en masse bijeen om een begroting op te stellen. Hierna
verspreidde het idee van participatief budgetteren zich in rap
tempo over de hele wereld.

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten voorstander zijn van een partijwet die
een minimum aan interne democratie vastlegt voor partijen die
meedoen aan nationale en Europese verkiezingen.

PM49

Papier hier, Papier hier

Onderwerp:

Verbod papieren wegwerptassen

Indieners:

[Werkgroep Duurzaamheid] Roos Slagter, Ruben van den
Bulck, Lisanne van Damme, Jara van den Bogaerde, Bob
Vermeent, Joris Sauvé
Roos Slagter

Woordvoerder:

PM48

Nog minder democratisch dan Verenigd Rusland

Onderwerp:

Partijwet

Indieners:

[JD Amsterdam] Jelt Pekaar, Jeffrey Eelman

Constaterende dat Sinds 2016 het vrij weggeven van plastic wegwerptassen
verboden is;
Dit verbod op gratis tassen niet geldt voor papieren tassen;
Als gevolg een groot deel van de winkeliers nu papieren tassen
vrij weggeeft (30%);
De milieu-impact van papieren tassen 3 tot 10 keer groter is
dan die van plastic tassen;

Woordvoerder:

Sam Bogerd

Overwegende dat

Het eenmalig gebruik van tassen vermeden moet worden om
de wegwerpeconomie tegen te gaan;
Door het vrij weggeven van papieren tassen de slechte
gewoonte van het eenmalig gebruik van tassen in stand
gehouden wordt;

Spreekt uit dat

Er een verbod moet komen op het vrij weggeven van papieren
wegwerptassen.

Toelichting:

Uit het TNO-rapport DoorTAStend, LCA studie van
draagtassen (2014) kwamen papieren tassen slechter uit de
bus dan plastic tassen. Hierbij werd gekeken naar de milieuimpact bij productie, levenscyclusanalyse, materiaalverbruik,
benodigd landoppervlak voor productie en CO2-uitstoot.

PM50

Oude Bureaucratie vs. Jonge Bureaucraten

Onderwerp:

Kieskringen

Constaterende dat Er in Nederland verschillende partijen actief zijn die niet
democratisch bestuurd worden;
De kieswet bepaalt dat partijen een vereniging moeten zijn,
maar meer niet;
Overwegende dat

Problemen binnen FvD bewijzen dat zelfs extreem-rechts in
Nederland belang heeft bij interne-partij-democratie;
Er wettelijk een minimum aan interne-democratie vastgelegd
kan worden zonder dat hiermee verdere experimenten
geschaad worden; denk bijvoorbeeld aan mogelijk maken om
lid van een partij te worden, het verkiezen en wegstemmen van
bestuursleden en kandidaten in interne-verkiezingen of op
congressen en het toestaan van amendementen op
begrotingen, beleidsstukken en verkiezingsprogramma’s;
Momenteel een klein deel van de bevolking lid is van een
politieke partij, en dit percentage hopelijk zal stijgen als er iets
te kiezen valt;
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Indieners:

[JD Amsterdam] Jelt Pekaar, Jeffrey Eelman

Woordvoerder:

Sam Bogerd

Constaterende dat Nederland bij nationale en provinciale verkiezingen verdeeld
wordt in kieskringen;
Partijen in kieskringen verschillende kandidatenlijsten kunnen
indienen, en er voor deelname aan nationale verkiezingen
handtekeningen verzameld moeten worden in iedere
kieskring;
Overwegende dat Kieskringen
opgericht
waren
om
regionale
vertegenwoordiging te versterken, uit onderzoek van de
kiesraad blijkt dat dit is echter niet succesvol gebleken;
Kieskringen nu alleen maar waardeloze bureaucratie zijn;
Spreekt uit dat

De Jonge Democraten voorstander zijn van het afschaffen van
kieskringen bij verkiezingen, waarna lijsten en handtekening
landelijk verzameld en ingeleverd moeten worden.

Overwegende dat

Er bij het bouwen van een gebouw rekening zou moeten
worden gehouden met de onvermijdelijke sloop;
Een materialenpaspoort, waar alle materialen die voor de bouw
worden gebruikt, tezamen met hoe ze zouden worden kunnen
hergebruikt, duurzaam bouwen zal stimuleren;
Wanneer de plicht bestaat om vanaf het bouwen van een
gebouw te documenteren hoe deze grondstoffen kunnen
worden hergebruikt, hier tijdens de bouw en sloop rekening
mee zal worden gehouden;
Het ‘vervuiler betaalt’-principe een positieve stimulans biedt
om te bouwen met materialen die remontabel en recyclebaar
zijn;

Spreekt uit dat

De overheid een materialenpaspoort voor alle gebouwen
verplicht moet stellen.

PM52

Gooi het in de ecotaxi

Onderwerp:

Duurzame pakketbezorging

PM51

Materialenpaspoort

Indieners:

[JD Utrecht] Nyna Visser, Thomas Schepp

Onderwerp:

Materialenpaspoort

Woordvoerder:

Ingrid Weerts

Indieners:

[JD Utrecht] Nyna Visser, Thomas Schepp

Woordvoerder:

Nikki Fredriksz

Constaterende dat Producten die online worden besteld door consumenten vaak
zo snel mogelijk bezorgd worden door postorderbedrijven;

Constaterende dat De Jonge Democraten het ‘vervuiler betaalt’-principe
aanhangen en streven naar een circulaire economie;
Er bij het bouwen van een kantoorgebouw vele grondstoffen
worden gebruikt;
De meest gebruikte methodes van de sloop van een gebouw
deze grondstoffen en materialen niet optimaal laten behouden;

Overwegende dat

Dit met name in gebieden met een kleinere
bevolkingsdichtheid betekent dat pakketbezorgers soms vele
kilometers om moeten rijden om een pakketje te bezorgen;
Consumenten niet de vrijheid hebben om te kiezen voor een
duurzaam alternatief op snelle bezorging;

Spreekt uit dat

Elk postorderbedrijf in Nederland dat een zo snel mogelijke
bezorging biedt, het mogelijk moet maken voor de consument
om te kiezen voor “ecobezorging”. In dat geval wordt een
pakketje meegenomen op het moment dat de pakketdienst
toch al in de buurt moet zijn, met een maximumtermijn van een
week van de originele bezorgdatum.
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PM53

Formule 1 Zandvoort

Onderwerp:

Formule 1 Zandvoort

Indieners:

Werkgroep Sport

Woordvoerder:

Floor Maassen

Constaterende dat De Formule 1 een evenement is dat georganiseerd wordt door
de private sector;
Het kabinet om deze reden geen subsidie wil verlenen aan de
Formule 1;
De bereikbaarheid van het circuit van Zandvoort op dit
moment onvoldoende is voor de verwachte toestroom van
bezoekers voor de Formule 1;
Gemeenten, de provincie Noord-Holland en de Rijksoverheid
door de Formule 1 op dit moment gedwongen worden om
miljoenen uit te geven aan infrastructuur en verkeersveiligheid
om dit evenement te realiseren;
Overwegende dat

Spreekt uit dat

Alleen al de burgers van Zandvoort gemiddeld 300 euro aan
gemeentelijke belastingen betalen aan het verbeteren van de
infrastructuur, terwijl de kaartjes van minimaal 585 euro voor
de meeste mensen onbereikbaar blijven;
Een groot gedeelte van de infrastructurele verbetering niet
essentieel zijn buiten F1-seizoen om;
De kosten van de Formule 1 op Zandvoort ook niet op indirecte
wijze verhaald mogen worden op burgers via projecten ter
verbetering van infrastructuur.

PM54

Formule 1 Zandvoort stikstof en geluid

Onderwerp:

Formule 1 Zandvoort

Indieners:

Werkgroep Sport

Woordvoerder:

Floor Maassen

Constaterende dat Het houden van de Formule 1 Grand Prix in Zandvoort leidt tot
zowel tijdelijke als permanente schade en overlast voor
beschermde diersoorten en planten in, het omliggende Natura2000 gebied, de Kennemerduinen;
Er niet alleen op grote evenementen wordt geracet, maar op
verschillende gelegenheden 240 dagen per jaar;
Dit niet alleen leidt tot stikstof en CO2 uitstoot maar ook tot
permanente geluidsoverlast voor mens en dier;
Vergunningen voor het circuit park Zandvoort stammen uit de
periode 1998-2012
Overwegende dat

Sinds het aannemen van de wet Programmatische Aanpak
Stikstof in 2014 de staat van het milieu verder is verslechterd
als gevolg van stikstofuitstoot;
De Jonge Democraten stikstofuitstoot willen aanpakken om
het milieu te beschermen;
De Jonge Democraten ruimte willen geven aan verantwoord
ondernemerschap en sport;

Spreekt uit dat

Alle vergunningen met betrekking op stikstofuitstoot en
geluidsoverlast moeten worden herzien voor het racecircuit
Zandvoort in het licht van de huidige stikstof crisis.

PM55

Meer democratie door een extra designated survivor

Onderwerp:

Kamerlid als designated survivor

Indieners:

[JD Groningen] Puck Rouffaer, Michiel van Huizen

Woordvoerder:

Michiel van Huizen

Constaterende dat D66-Kamerlid Sneller in 2017 een voorstel aangaande een
designated survivor heeft ingediend. Dit voorstel is afgelopen
Prinsjesdag voor het eerst uitgevoerd met een minister als
designated survivor;
Sneller met het oog op democratische legitimatie naast een
minister in 2017 een parlementslid wilde als designated
survivor. In 2019 keerde hij zich tegen zijn eigen idee met als
argument dat het Kamerlidmaatschap zelfstandig en
onafhankelijk is;
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Overwegende dat

Er ook één Kamervoorzitter is, welk concept wordt
geaccepteerd door het parlement. Het zou dus ook mogelijk
moeten zijn één Kamerlid te benoemen als designated survivor
naast een minister;
De onafhankelijkheid en acceptatie door het parlement van
één parlementslid als designated survivor versterkt zou
kunnen worden door hem of haar in het geheim een eed van
onafhankelijkheid af te laten leggen;
Het benoemen van één designated survivor niet goed past in
onze traditie en staatsstructuur die als kern inhoudt dat
Nederland als structuur een collegiaal bestuur kent. Twee
designated survivors zijn dus beter dan één designated
survivor, omdat dan samen beslissingen worden genomen over
de vraag hoe het landsbestuur moet worden hersteld;

Spreekt uit dat

Ieder jaar met Prinsjesdag ook een parlementslid moet worden
benoemd als designated survivor.

Toelichting:

Een designated survivor is een persoon die als aangewezen
overlever wordt benoemd voor momenten waarop het gehele
landsbestuur bij elkaar komt (wat eigenlijk alleen maar op
Prinsjesdag het geval is) met het oog op een eventuele aanslag.

PM56

Het hebt op facebook gestaan

Onderwerp:

Livestreamen vergaderingen

Indieners:

[JD Arnhem-Nijmegen] Léonie Janssen, Sophie den Ouden

Woordvoerder:

Léonie Janssen

Constaterende dat Sociale media een veelgebruikt platform is;
Er door het volk een grote afstand
volksvertegenwoordiging wordt ervaren;
Overwegende dat

Spreekt uit dat

naar

de

Zichtbaarheid en toegankelijkheid de afstand tot de
volksvertegenwoordiging kunnen verkleinen;
Er
van
vrijwel
alle
vergaderingen
van
de
volksvertegenwoordiging live opnames worden gemaakt;
De vergaderingen van de volksvertegenwoordiging live
moeten worden uitgezonden via sociale media.

PM57

Rook filteren niet verbieden

Onderwerp:

Filters bij openhaarden en houtkachels

Indieners:

Stijn van der Spoel, Jara van den Bogaerde, Joris Sauvé, Ruben
van den Bulck, Michiel van der Linden

Woordvoerder:

Stijn van der Spoel

Constaterende dat Er veel fijnstof vrijkomt bij het gebruik van openhaarden en
houtkachels;
Er lokaal veel stankoverlast is van openhaarden en houtkachels;
Overwegende dat Het verbieden van openhaard en houtkachel te veel vrijheid
wegneemt;
Dat het prima is als je een hout stookt maar daar moeten ander
mensen geen last van ondervinden.
Het wegfilteren van de fijnstof en stank een evenwichtig
compromis is;
Spreekt uit dat

Alle huizen met een actieve openhaard en/of houtkachel
verplicht geur en fijnstof filters op hun schoorsteen moeten
hebben.
Alle actieve gebruikers van een openhaard en/of houtkachel
een stook vergunning moeten hebben. Tijdens een aanvraag van
een stook vergunning kan worden gecontroleerd of de
verplichte filters zijn geïnstalleerd.

Toelichting:

Bron:https://www.infomil.nl/onderwerpen/luchtwater/luchtkwaliteit/functies/hinder-gezondheidseffectenhoutkachels/

PM58

Wat nieuw is moet schoon zijn

Onderwerp:

Filters bij openhaarden en houtkachels

Indieners:

Stijn van der Spoel, Jara van den Bogaerde, Joris Sauvé, Ruben
van den Bulck, Michiel van der Linden

Woordvoerder:

Stijn van der Spoel
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Constaterende dat Er veel fijnstof vrijkomt bij het gebruik van openhaarden en
houtkachels;
Er lokaal veel stankoverlast is van openhaarden en houtkachels;
Overwegende dat Het verbieden van openhaard en houtkachel te veel vrijheid
wegneemt;
Dat het prima is als je een hout stookt maar daar moeten ander
mensen geen last van ondervinden;
Het wegfilteren van de fijnstof en stank een evenwichtig
compromis is;
Het lastig uitvoerbaar en controleerbaar om oude openhaarden
en houtkachels van filters te voorzien;
Spreekt uit dat
Toelichting:

Bij nieuwe openhaarden en houtkachels de installatie van geur
en fijnstof-filters verplicht moet worden gesteld.
Bron:https://www.infomil.nl/onderwerpen/luchtwater/luchtkwaliteit/functies/hinder-gezondheidseffectenhoutkachels/

PM59

Waar rook is, is vuur.

Onderwerp:

Verbod houtstook

Indieners:

[Werkgroep Volksgezondheid] Aurélie Girbes, Hiba Jahouh,
Jasper Klasen, Jesse Koper, Mike Hulsman, Roos van
Oosterhout, Yoël Mahabier.

Woordvoerder:

Jasper Klasen

Constaterende dat Ongeveer één op de vijf huishoudens een open haard of een
houtkachel heeft;
Hout stoken niet CO2 neutraal is en de fijnstof die vrijkomt bij
houtstook in stedelijke gebieden verantwoordelijk is voor circa
39% van de totale fijnstof uitstoot;
Houtrook veel ongezonde stoffen bevat, bijvoorbeeld fijnstof,
roet, benzeen, azijnzuur en PAK ’s en schadelijker (tot 12x bij
dezelfde luchtdichtheid) is dan de uitstoot van de meest
vervuilende auto’s en sigarettenrook;
Tien procent van de Nederlandse bevolking meldt ernstige
hinder van houtrook, 50% heeft in mindere mate hinder;
Houtstook zorgt voor naar schatting 900 tot 2700 doden in
Nederland per jaar;
Overwegende dat

De JD duurzaamheid en een schone lucht belangrijk vindt;
De overheid een zorgplicht heeft jegens haar burgers voor een
schone lucht;
De WHO pleit voor een houtstookverbod;

Spreekt uit dat

De JD vindt dat dichtbevolkte en stedelijke gebieden als
Nederland moeten worden aangewezen als ‘houtrookvrije
zones’ waar géén hout mag worden gestookt.

Toelichting:

Twee uur achter de open haard zitten levert net zoveel fijnstof
op als met de auto van Amsterdam naar Milaan (1100km)
rijden. Het is qua luchtkwaliteit gezonder om naast de drukste
snelweg te wonen dan in een woonwijk met een aantal open
haarden.
Blootstelling aan rook kan leiden tot veel klachten, waaronder
stress, hoofdpijn, misselijkheid, slaapklachten, irritatie van
ogen en keel, hoesten, benauwdheid en vermoeidheid. Ook
kunnen luchtwegklachten en hart- en vaatziekten ontstaan.
Zie ook RIVM Rapport 609300027 (Gezondheidseffecten van
Houtrook)

PM60

Het lerarentekort praktisch aangepakt

Onderwerp:

Opleiden van onderwijsassistenten

Indieners:

[JD Utrecht] Nyna Visser, Thomas Schepp
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Woordvoerder:

Anne ter Vrugt

Overwegende dat

Als je als overheid bewegen wilt stimuleren er ook ruimte moet
zijn om te kunnen bewegen;
De realisatie van sportvoorzieningen in gemeentes nu vooral
afhankelijk is van de goodwill bij stedenbouwers, planologen en
ontwikkelaars;
Het kansenongelijkheid versterkt door het verschil in
sportvoorzieningen binnen wijken;
Als je eenmaal een wijk hebt aangelegd dit achteraf moeizaam
of niet te veranderen is wanneer blijkt dat er te weinig rekening
gehouden is met het kunnen bewegen en sporten;

Spreekt uit dat

Er een landelijk ruimtelijke sportnorm ingevoerd moet worden
die toegepast moet worden bij het aanleggen van nieuwe
woonwijken.

Toelichting:

- In 2010 constateert de Sportraad Amsterdam naar aanleiding
van het falende ruimtelijke beleid bij de ontwikkeling van
IJburg dat het vaststellen van harde normen voor sportieve- en
bewegingsruimte noodzakelijk is om voldoende ruimte voor
sport te reserveren. Met de financiële crisis verdwijnt de
noodzaak van invoering van dergelijke normen tijdelijk naar de
achtergrond.
- In 2019 constateerde raadslid Daniël Scheper (D66) dat de
nieuwe Haagse wijk De Binckhorst krijgt vijfduizend huizen,
maar geen scholen, fietspaden en sportvoorzieningen.

PM62

Een stad voor mensen, niet voor auto's

Onderwerp:

Gemeentelijke parkeernormen

Indieners:

[JD Rotterdam] Jelrik Westra, Jonah van Lotringen

Woordvoerder:

Mathijs Kramer

Constaterende dat Er een groot tekort is aan leraren in het primair onderwijs;
De werkdruk onder die leraren te groot is, wat leidt tot stress
en uitval;
De kwaliteit van het primair onderwijs hierdoor afneemt;
Er meer potentiële mbo-studenten dan hbo-studenten zijn;
Overwegende dat

Op dit moment de overheid tijdelijk geld vrijmaakt voor het
primair onderwijs;
Dit geld naar een tijdelijke oplossing gaat in de vorm van
verhoging van het salaris van leraren in het primair onderwijs;
Dit niet zorgt voor afname van stress en uitval;
Onderwijsassistenten wél een bijdrage kunnen leveren aan
afname van stress en uitval bij leraren in het primair onderwijs;

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten pleiten voor een nieuwe aanpak, waarbij
geld
wordt
geïnvesteerd
in
het
opleiden
van
onderwijsassistenten.

PM61

Een landelijke ruimtelijke sportnorm invoeren

Onderwerp:

Ruimtelijke sportnorm

Indieners:

Werkgroep Sport

Woordvoerder:

Lisa van der Marel

Constaterende dat Sporten en bewegen essentieel zijn voor een gezonde
ontwikkeling van kinderen en ouderen;
Een ruimtelijke sportnorm rekening houdt met de
bewegingsruimte voor bewoners bij de bouw van nieuwe
woonwijken;

Constaterende dat Er een nijpend woningtekort is;
Minimale parkeernormen de ontwikkeling van nieuwbouw en
verdichting in de weg staan;
Overwegende dat

Auto’s slecht zijn voor het klimaat, het milieu en onze
gezondheid;
Parkeerplekken veel waardevolle ruimte opnemen in de stad;
We autobezit moeten ontmoedigen;
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Spreekt uit dat

Parkeernormen door gemeentes zo laag mogelijk moeten
worden ingesteld.

Toelichting:

Parkeernormen bepalen hoeveel parkeerplekken er per
woning gerealiseerd moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld 2
zijn in een buitenwijk en 0.5 in de stad. Dit levert problemen op
wanneer een ontwikkelaar een bepaald stuk stad wil
verdichten. Als de gemeente niet meewerkt kan dit sowieso
minder plaatsvinden omdat er dan meer parkeerplekken op
eigen terrein gerealiseerd moeten worden, wat zowel de
prijzen van de woningen omhoog drijft en heeft als
consequentie dat er minder ruimte is om woningen te bouwen.

PM63

#Kutvoorlichting: gun goede seks

Onderwerp:

Seksuele voorlichting

Indieners:

[JD Utrecht] Nyna Visser, Thomas Schepp

Woordvoerder:

Ingrid Weerts

PM64

Wij zijn eenzaam!

Onderwerp:

Eenzaamheid

Indieners:

[JD Fryslân] Janne Dam, Stan Beernink

Woordvoerder:

Janne Dam

Constaterende dat 3 tot 10 procent van de jongeren chronisch eenzaam is;
Eenzame jongeren een grotere kans hebben op het
ontwikkelen van gezondheidsproblemen en maatschappelijke
problemen dan jongeren die een rijk sociaal leven hebben;
Scholen een plek zijn waar jongeren sociaal contact met elkaar
hebben;
Scholen geen budget hebben om sociale activiteiten te
bevorderen;
Overwegende dat

Constaterende dat Er binnen seksuele voorlichting op middelbare scholen vaak
alleen plek is voor seksuele gezondheid en voortplanting;

Eenzaamheid onder jongeren onder de aandacht gebracht
wordt;
Scholen een rol kunnen spelen in het voorkomen van
eenzaamheid bij jongeren;
De overheid een rol heeft in het zorg dragen voor de
gezondheid van mensen;

Spreekt uit dat

Overwegende dat Genot, respect en diversiteit drie cruciale elementen van seks
zijn;
Mensen tussen de 18 en de 35 hun seksuele voorlichting met
terugwerkende kracht een 5,8 als rapportcijfer geven;
Porno een matige leerschool is voor vrouwelijk genot;

De JD vindt dat er subsidie moet komen voor scholen die een
programma willen opstellen en uitvoeren om eenzaamheid
onder jongeren tegen te gaan.

PM65

Een traumavrij proces

Onderwerp:

Hulp aan slachtoffers seksuele misdrijven

Indieners:

[JD Fryslân] Janne Dam, Stan Beernink

Woordvoerder:

Maarten Jan Buurman

Constaterende
dat

Slachtoffers van seksuele misdrijven een lage aangiftebereidheid
hebben;
De details die in een zedenzaak benoemd moeten worden pijnlijk
en vernederend zijn voor het slachtoffer;
Het ‘één getuige is geen getuige’-principe geldt in Nederland;
Maar 3% van de zedendelicten leidt tot aangifte;

Spreekt uit dat

Toelichting:

Binnen seksuele voorlichting aan jongeren rekening gehouden
dient te worden met genot van alle betrokken partijen.
Binnen deze voorlichting wanneer en hoe wederzijdse
instemming plaatsvindt onderwerp van gesprek dient te zijn.
Er binnen deze voorlichting aandacht dient te zijn voor mensen
met een andere seksuele voorkeur dan hetero.
Meer
weten?
Check
https://www.npo3.nl/brandpuntplus/seksuele-voorlichtingop-scholen-moet-meer-over-liefde-en-genot-gaan
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Overwegende dat Een (mogelijk) slachtoffer juist gestimuleerd zou moeten worden
om rechtvaardigheid te krijgen;
De rigiditeit van het rechtsproces deze rechtvaardigheid in de
weg staat;
Traumatiserende ervaringen als deze niet zwaarder gemaakt
moeten worden dan ze al zijn;
Spreekt uit dat

De Jonge Democraten pleiten voor een onafhankelijke
hulpinstantie die (mogelijke) slachtoffers van zedendelicten het
juridisch proces doorhelpt om de aangiftebereidheid onder
(mogelijke) slachtoffers te verhogen.

Toelichting:

https://www.huiselijkgeweld.nl/nieuws/2018/120618_ckm-enpolitie-willen-aangiftebereidheid-seksuele-uitbuiting-vergroten

PM66

Nu in de bonus: 1+1 GRATIS op obesitas, diabetes en een
hartaanval (grafsteen niet inbegrepen).

Onderwerp:

Bonusverbod ongezonde producten

Indieners:

[Werkgroep Volksgezondheid] Aurélie Girbes, Hiba Jahouh,
Jaap Steensma, Jasper Klasen, Jesse Koper, Mike Hulsman,
Yoël Mahabier.

Woordvoerder:

Jasper Klasen

Constaterende dat Momenteel 4 van de 5 producten in de reclamefolder een
ongezonde keuze is;
Producten in de bonus en actie onevenredig vaak worden
getarget op kinderen;
1 op de 3 Nederlanders haar inkopen voor het grootste deel
baseert op de bonusartikelen;
50,2% van alle Nederlanders overgewicht heeft waarvan 12%
obees is;

Overwegende dat

Het huidige preventieakkoord volgens het RIVM onvoldoende
effectief is in het terugdringen van obesitas, diabetes en het
verminderen van hart- en vaatziekten;
Ongezond eten vaak goedkoper is dan gezonde opties;
Het voor mensen met een minder groot inkomen moeilijker is
om gezonder eten in te kopen mede door de hogere prijs;
Overgewicht, obesitas, diabetes en hart en vaatziekten
onevenredig vaak voorkomen bij families met een lager sociaal
economisch milieu;

Spreekt uit dat

Er een bonusverbod moet komen op producten met een nutriscore van D of E.

Toelichting:

Volgens deze motie mogen producten niet in de bonus, en
mogen dus niet met acties/korting verkocht worden in winkels,
net als bij rookwaren. Producten met een gele of groene
nutriscore mogen dus wel worden afgeprijsd. En alle producten
mogen gewoon verkocht worden.

PM67

NIEUW! Nu te koop: obesitas, diabetes en een hartaanval
(grafsteen niet inbegrepen).

Onderwerp:

Reclameverbod ongezonde producten

Indieners:

[Werkgroep Volksgezondheid] Aurélie Girbes, Hiba Jahouh,
Jaap Steensma, Jasper Klasen, Jesse Koper, Mike Hulsman,
Yoël Mahabier.

Woordvoerder:

Jasper Klasen

Constaterende dat Momenteel 4 van de 5 producten in de reclamefolder een
ongezonde keuze is;
1 op de 3 Nederlanders haar inkopen voor het grootste deel
baseert op de artikelen in de bonus;
50,2% van alle Nederlanders overgewicht heeft waarvan 12%
obees is;
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Overwegende dat

Het huidige preventieakkoord volgens het RIVM onvoldoende
effectief is in het terugdringen van obesitas, diabetes en het
verminderen van hart- en vaatziekten;
Er vaker reclame wordt gemaakt voor ongezonde voeding
(zoals op tv);
Overgewicht, obesitas, diabetes en hart en vaatziekten
onevenredig vaak voorkomen bij families met een lager sociaal
economisch milieu;
Blootstelling aan reclame een effectief middel is om verkoop te
stimuleren;

Spreekt uit dat

Er een reclameverbod moet komen op producten met een
nutri-score van D of E.

Toelichting:

Er mag volgens deze motie geen reclame worden gemaakt voor
producten met de laagste nutriscores, net als bij rookwaren.

PM68

Doceren kan je leren

Onderwerp:

Lerarenopleiding

Indieners:

[Werkgroep Onderwijs en Wetenschap] Léonie Janssen, Demi
Koerhuis, Desiree Klomp, Eswara de Mol, Floris Ephraim,
Hidde van der Vlist, Jan Willem het Lam, Jelt Pekaar, Pieter van
Rossum, Tino van Rossum, Hendrik van Hout, Cas Lammerink,
Justus Weustink, Wim Verhagen.

Woordvoerder:

Jetske Steenstra

Constaterende dat Er een overschot is aan docenten in het ene vakgebied en in het
andere een tekort;
Er docenten zijn die graag willen overstappen naar een ander
vak, maar nu een nieuwe (en dure) opleiding van vier jaar
moeten starten;
Er niet in elke opleiding evenveel aandacht wordt besteed aan
pedagogiek en didactiek;

Overwegende dat

Studenten kiezen voor onderwijs omdat ze graag willen werken
met kinderen;
Vakinhoud leren op de opleiding belangrijk is, maar dat je ook
veel vakinhoud leert door het zelf te doceren;
Didactiek en pedagogiek daarom de belangrijkste
uitgangspunten zijn om te doceren;

Spreekt uit dat

Alle lerarenopleidingen een algemeen startjaar moeten
hebben.

Toelichting:

We hopen dat hiermee de basis algemeen is. Er kan
bijvoorbeeld wel gekozen worden voor minoren waar je kan
oriënteren op de doelgroep die je les wilt geven.

PM69

Mijn dochter de vlogger

Onderwerp:

Kindvloggers

Indieners:

[JD Utrecht] Nyna Visser, Thomas Schepp

Woordvoerder:

Anna Otten

Constaterende dat Er momenteel tientallen kindvloggers onder de 12 jaar op
YouTube zijn;
Deze kindvloggers vaak geld verdienen door middel van
reclame maken;
Dit in strijd is met de kinderarbeidswet;
Overwegende dat

Kinderen onder de 12 jaar niet bewust kunnen kiezen voor het
beginnen van een YouTube-carrière;
Kinderen veel druk en stress kunnen ervaren door het hebben
en onderhouden van een YouTube-kanaal;
Ouders niet altijd rekening houden met deze druk en stress;
Een kind altijd een kind moet kunnen zijn;

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten pleiten voor een strenge controle onder
kindvloggers die door de overheid wordt uitgevoerd, waarbij
rekening wordt gehouden met de kinderarbeidswet en de
belangen van de kinderen.
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Toelichting:

Deze motie is tot stand gekomen nadat NPO3 een
documentaire heeft uitgebracht genaamd “Mijn dochter de
vlogger’’.

PM70

The Bee Motie

Onderwerp:

Bijenpopulatie

Indieners:

[JD Fryslân] Janne Dam, Stan Beernink

Woordvoerder:

Barbara Vonk

Overwegende dat

Personen met een dergelijke stoornis recht hebben op een
gelijke behandeling in Nederland;
Het niet wenselijk is om hen zo meer (financiële) stress te
bezorgen;
Een rijbewijs halen an sich voor veel personen al een dure
aangelegenheid is;

Spreekt uit dat

De JD vindt dat de extra kosten die personen met een
autismespectrumstoornis, adhd of andere vorm van
concentratiestoornis kwijt zijn aan een psychiater voor het
behalen van een rijbewijs vanuit de basisverzekering moeten
worden vergoed.

Constaterende dat De bijenpopulatie drastisch afneemt;
Hierdoor voedselproductie in gevaar kan komen;
De problemen van bijensterfte ons allemaal aangaan;

PM72

Nationaliseren NEN

Overwegende dat

Onderwerp:

Nationaliseren stichting NEN

Indieners:

Joris Sauvé, Marijn Kijff, Lisanne Cheizoo, Bastiaan van Hoorn,
Chris Dams, Jeffrey Verlegh

Woordvoerder:

Joris Sauvé

Spreekt uit dat

Bijen essentieel zijn in voedselproductie;
Fokprogramma’s hun succes hebben bewezen bij andere
diersoorten;
Het herstellen van de bijenpopulatie net zo essentieel is als het
voorkomen van sterfte;
Er een Europees fokprogramma voor bijen moet komen.

PM71

Auti Autorijbewijs

Onderwerp:

Kosten aanvullende test bij rijbewijs

Indieners:

[JD Fryslân] Janne Dam, Stan Beernink

Woordvoerder:

Jeroen Bos

Constaterende dat Personen met een autismespectrumstoornis, adhd of andere
vorm van concentratiestoornis een verplichte test bij een
psycholoog/psychiater moeten afleggen om een rijbewijs te
kunnen behalen;
Er variabele kosten aan deze test verbonden zijn die deze
personen zelf moeten betalen;
Deze personen niks kunnen doen aan het feit dat zij deze
diagnose hebben;

Constaterende dat De normcommissie van de NEN de norm schrijft die de soort
sigarettentest vastgelegd;
Deze normcommissie voornamelijk uit sigarettenfabrikanten
bestaat;
Een voorgeschreven norm wettelijk verplicht is;
Er voor deelname aan normcommissies moet worden betaald;
Vele bedrijven, zoals MKB’s en zzp'ers, de financiële bijdrage
als reden zien om niet deel te nemen aan normcommissies;
Er binnen normcommissies oververtegenwoordiging van
leveranciers en producenten wordt ervaren;
Overwegende dat

Bij nationaliseren de financiële bijdrage verlaagd kan worden
of zelfs geheel kan verdwijnen;
Het verlagen of verdwijnen van de financiële bijdrage de reden
tot niet-deelname verlaagd voor MKB’ers en zzp’ers;
Meer
lidmaatschappen
leidt
tot
een
gelijke
vertegenwoordiging van bedrijven, in normcommissies, wat
leidt tot meer democratie;
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Een gelijke vertegenwoordiging in normcommissies leidt tot
een eerlijkere procedure in de ontwikkeling van normen;
Spreekt uit dat

De JD er voorstander van is om de stichting Koninklijke
Nederlandse normalisatie instituut (NEN) te nationaliseren,
zodat de overheid kan toezien op de samenstelling van
normcommissies en de kwaliteit en toegankelijkheid van
normen kan bewaken.

Toelichting:

Normalisatie, het proces om te komen tot een norm, vervult
een belangrijke maatschappelijke functie. Door normalisatie
ontstaan erkende afspraken tussen belanghebbenden over de
ontwikkeling en het gebruik van producten, diensten,
processen of methoden. Het maken van deze afspraken is
belangrijk om succesvol te kunnen produceren, innoveren,
diensten te ontwikkelen en zaken te doen. Afspraken over
normen zijn ook belangrijk in het maatschappelijke domein,
bijvoorbeeld bij normen op het gebied van veiligheid en
gezondheid, en van duurzame energie en milieumanagement.
(Technopolis, 2018)
Arjen Lubach heeft hier in zijn programma zondag met Lubach
aan de hand van de sigarettentest aandacht aan besteed.

PM73

...Maar belonen om te leren

Onderwerp:

Financieel voordeel voor studenten

Indieners:

Joris Hetterscheid, Bastiaan van Hoorn, Lisanne Cheizoo,
Jeffrey Verlegh, Annelies Becker, Chris Dams, Peet Wijnen

Woordvoerder:

Joris Hetterscheid

Constaterende dat Het waardevol is voor de student en de samenleving als een
student doorleert;
Overwegende dat

Een aanmoediging geen straf hoort te zijn;
Het wenselijk is dat een student zijn/haar studie afmaakt;

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten wel voorstander zijn van een financieel
voordeel voor studenten tussen de 18 en 21 jaar om de student
aan te moedigen te blijven leren.

Toelichting:

Wanneer de leeftijdsgrens van het volledig minimumloon
wordt verlaagd is het mogelijk dat studenten zich
aangetrokken voelen om te stoppen met studeren en gaan
werken;
Om vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan is het verstandig
om studenten iets extra’s te geven zodat ze blijven studeren;

PM74

Huisarts naar de zonnestralen, patiënt thuis met zijn kwalen

Onderwerp:

Waarneming huisartsenposten

Indieners:

Lisanne van Damme, Annette van der Graaf, Jesse Koper,
Jonah van Lotringen, Roos Slagter, Jaap Steensma, Jelrik
Westra

Woordvoerder:

Annette van der Graaf

Constaterende dat Niet alle huisartsenpraktijken in Nederland een waarnemer
tijdens kantooruren hebben voor reguliere huisartsenzorg bij
afwezigheid van de huisarts(en) door bijvoorbeeld vakantie of
nascholing;
Sommige huisartsenpraktijken alleen waarneming hebben
geregeld voor hun patiënten tijdens kantooruren bij
(levensbedreigende) spoed;
De klachten van patiënten kunnen verergeren doordat zij geen
hulp krijgen;
Overwegende dat

Spreekt uit dat

Iedereen recht heeft op eerstelijnszorg, waaronder
huisartsenzorg;
Patiënten in de huidige situatie bij afwezigheid van hun huisarts
tijdens kantooruren moeten wachten totdat deze weer terug is,
wanneer er geen sprake is van (levensbedreigende) spoed;
De JD vindt dat er meer onderzoek gedaan moet worden naar
de huisartsenpraktijken in Nederland die geen waarneming
hebben voor reguliere huisartsenzorg tijdens kantooruren. Zo
kan het probleem beter in kaart worden gebracht en op basis
van de resultaten geschikt beleid worden gemaakt.
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Toelichting:

Het onderzoek zal van twee kanten moeten worden belicht
door zowel de praktijkhoudende huisartsen als de
waarnemende huisartsen te ondervragen. Dit kan door aan een
grote groep huisartsen een standaard vragenlijst op te sturen.

PM75

Zorg voor Jeugdzorg

Onderwerp:

Financiering jeugdzorg

Indieners:

[Werkgroep Volksgezondheid] Aurélie Girbes, Hiba Jahouh,
Jaap Steensma, Jasper Klasen, Jesse Koper, Mike Hulsman,
Roos van Oosterhout, Yoël Mahabier

Woordvoerder:

Yoël Mahabier

Indieners:

[JD Groningen] Puck Rouffaer, Michiel van Huizen

Woordvoerder:

Puck Rouffaer

Constaterende dat

Nederland het enige land in de EU is waar levenslang ook echt
levenslang betekent;
De verantwoordelijke minister bepaalt aan wie gratie wordt
verleend;
De verantwoordelijke minister al sinds 1989 geen gratie heeft
verleend aan een levenslang gevangene;
Recidive onder criminelen aan wie gratie is verleend vrijwel niet
plaatsvindt;
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in 2013 oordeelde
dat de Nederlandse omgang met levenslang gevangenen onmenselijk
is (o.b.v art. 3 van het EVRM);

Overwegende dat

Ieder mens recht heeft op het vooruitzicht op invrijheidstelling;
De verantwoordelijke minister vanuit populistische overwegingen
zelden kiest voor gratieverlening;
De politieke overwegingen van de minister niet ten koste zouden
moeten gaan van de mensenrechten van gevangenen;
Bij gratieverzoeken een adviescollege van juristen en
gedragswetenschappers een advies geeft aan de minister over de
wenselijkheid van een gratieverlening;
De uitkomsten van dit advies vrijwel altijd door de minister
genegeerd worden;

Spreekt uit dat

Gratieverzoeken beantwoord moeten worden met een bindend
advies
van
een
adviescollege
van
juristen
en
gedragswetenschappers.

Toelichting:

https://www.rechtspraak.nl/Themas/Levenslang
https://www.commissievantoezicht.nl/dossiers/Levenslang/hoofdar
tikel-levenslang/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/alleen-in-nederland-islevenslang-ook-echtlevenslang~b45eea74/referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com
%2F

PM77

Burgers en rechters met elkaar in contact brengen

Constaterende dat Er te weinig opvangplekken zijn voor hulpbehoevende
jongeren;
Gemeenten te weinig budget hebben om adequate zorg te
kunnen verlenen aan hulpbehoevende jongeren;
Er te lange wachtlijsten zijn voor de bestaande opvangplekken;
Overwegende dat De gezondheidsinspectie ernstige risico's voor de veiligheid van
kinderen ziet als gevolg van de lange wachtlijsten;
Begeleiding aan hulpbehoevende gezinnen abrupt moet
worden beëindigd vanwege een gebrek aan budget van de
gemeente;
Veel kinderen een veiligheidsrisico hebben doordat ze veel te
lang op een wachtlijst staan terwijl hun problematiek alleen
maar groter wordt;
Spreekt uit dat

Het rijk meer geld moet vrijmaken voor de gemeenten, voor de
jeugdzorg.
De gemeenten meer opvangplekken voor hulpbehoevende
jongeren moeten faciliteren.

PM76

Mo’ levenslange gevangenisstraf mo’ problems

Onderwerp:

Afhandeling gratieverzoeken
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Onderwerp:

Lekenparticipatie

Onderwerp:

Vrijstelling verhuurdersheffing voor woningcorporaties

Indieners:

[JD Groningen] Puck Rouffaer, Michiel van Huizen

Indieners:

[JD Arnhem-Nijmegen] Léonie Janssen, Sophie den Ouden

Woordvoerder:

Michiel van Huizen

Woordvoerder:

Bastiaan Smit

Constaterende dat Nederland momenteel geen enkele vorm van betrekking van
burgers bij de (straf)rechtspraak kent, terwijl de meeste andere
Europese landen dat wél kennen, bijvoorbeeld in de vorm van
een burgeradvies of een overlegpanel;
Uit onderzoek blijkt dat een zeer groot deel van de
Nederlandse samenleving voorstander is van deelname van
burgers aan de rechtspraak in de vormen waarbij burgers geen
directe invloed hebben op de uitkomst van rechtszaken
(Koomen, 2006);
Overwegende dat

Het vertrouwen van burgers in de rechtspraak waarschijnlijk
zou worden vergroot door deelname van burgers aan de
rechtspraak;
Deelname van burgers aan (straf)rechtspraak de
democratische legitimatie van rechtspraak zou vergroten.
Onder meer omdat de verwachting is dat rechters dan
begrijpelijkere uitspraken gaan maken en hun uitspraken beter
gaan motiveren doordat zij inzicht krijgen in de visie van de
samenleving op de rechtspraak. Dit zal eventueel ook leiden tot
meer acceptatie en naleving van rechterlijke uitspraken door
burgers;

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten pleiten voor de introductie van
deelname van burgers aan de rechtspraak, specifiek met
betrekking tot de vormen waarbij burgers geen directe invloed
hebben op de uitkomst van rechtszaken.

Toelichting:

Het onderzoek van Koomen (het WODC) uit 2006 heeft de
volgende titel: ‘Lekenparticipatie in de strafrechtspraak - Het
beeld van de Nederlandse bevolking’.

PM78

Our house, in the middle of our dreams

Constaterende dat Sinds de invoering van de verhuurdersheffing in 2013 het
financiële vermogen van de Nederlandse woningcorporaties
om te investeren in renovaties en nieuwbouw drastisch is
gedaald;
De hierdoor verwachte daling in het aantal gerenoveerde en
gebouwde woningen in de sociale huursector inderdaad heeft
plaatsgevonden, waardoor het tekort aan zulke woningen met
duizenden woningen per jaar is gegroeid;
Er in Nederland momenteel een woningcrisis heerst, ook in de
sociale huursector;
Tijdelijke en al dan niet geoormerkte kortingen op de
verhuurdersheffing grotendeels zijn gefaald omdat toewijzing
vastliep in de bureaucratie, de politiek de kortingen tussentijds
wijzigde, of het budget simpelweg opraakte;
Overwegende dat De kerntaak van woningcorporaties het huisvesten van de
minstbedeelden van onze maatschappij is, een belangrijke taak
die ze goed moeten kunnen uitvoeren;
De miljarden euro's die de woningcorporaties aan
verhuurdersheffing moesten betalen, waarvan alleen al in
2019 ruim 1,7 miljard, beter terecht komen in de bouw van
sociale huurwoningen dan in de staatskas;
Kortingen op de verhuurdersheffing onbetrouwbare en
inefficiënt doekjes tegen het bloeden zijn in plaats van een
echte oplossing;
Prins Bernhard junior en zijn collega-pandjesmelkers wél extra
mogen worden belast voor hun soms duizenden woningen
tellende vastgoedportefeuille;
Spreekt uit dat

De Jonge Democraten voorstander zijn van een vrijstelling van
de verhuurdersheffing voor woningcorporaties.

Toelichting:

Woningcorporaties zijn aanbieders van goedkopere sociale
huurwoningen, waaronder ook woningen voor studenten,
senioren en zorgbehoevenden vallen.
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PM79

Geen ketamine in mijn composthoop

Onderwerp:

Compensatie voor milieuschade door drugsconsumptie

Indieners:

[JD Rotterdam] Jelrik Westra, Jonah van Lotringen

Woordvoerder:

Lisanne van Damme

Congresvoorstel Statuten Tweede
Lezing

Constaterende dat Drugsafval dat in de natuur terecht komt ernstige milieuschade
tot gevolg heeft. De schadelijke stoffen betreffen aceton,
natriumhydroxide en zoutzuur;
Tijdens het produceren van drugs ook schadelijke stoffen in de
lucht komen;
Drugsafval door lozingen oppervlaktewater en drinkwater
vervuilen;
Het nog steeds lastig is om echt vat te krijgen op het aantal
dumpingen. Alleen bij heterdaad betrappingen is het mogelijk
om daders te arresteren;
Overwegende dat

De consument verantwoordelijkheid voor de milieuschade
moet dragen die hij/zij aanricht met het gebruik van drugs;
Gebruikers van drugs meer bewust moeten worden van het feit
dat drugs schadelijk zijn voor het milieu;

Spreekt uit dat

Het mogelijk moet worden om anoniem en vrijwillig de
milieuschade als gevolg van jouw drugsconsumptie te kunnen
compenseren.

Toelichting:

https://www.oneworld.nl/hoe-zit-het-met/wat-doenhonderdduizenden-liters-drugsafval-metons-water/:
gevolgen heeft drugsafval op het milieu.

Welke

STA01

Congresvoorstel Statuten Tweede Lezing

Onderwerp:

Statuten

Indieners:

[Team Statutenherziening] Michiel Lemmers, Pauline Gerth
van Wijk, Jasper van den Hof, Rens Philipsen, Maarten Veld,
Thijmen van Hoorn

Woordvoerder:

Michiel Lemmers

Betreft:

De Statuten

Schrap:

De Volledige Statuten

Vervang door:

STATUTEN
Artikel 1. De vereniging
1. De vereniging draagt de naam Jonge Democraten.
2. De vereniging heeft haar zetel in ‘s-Gravenhage.
Artikel 2. Het doel van de vereniging
1. De vereniging stelt zich als politieke jongerenorganisatie
ten doel om politieke vormingsactiviteiten tot stand te
brengen ten behoeve van jongeren in overeenstemming met
de doelstellingen van D66.
2. De vereniging tracht haar doel te verwezenlijken door het
opstellen en uitvoeren van een programma van
werkzaamheden.
Artikel 3. Geen winstoogmerk
De vereniging beoogt niet het maken van winst met het
totaal van haar activiteiten die erop gericht zijn om haar
doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen.
Artikel 4. Leden, reünisten en donateurs
1. De vereniging kent leden, reünisten en donateurs.
2. Leden zijn natuurlijke personen die zich als lid bij het
Landelijk Bestuur hebben aangemeld en door het Landelijk
Bestuur als zodanig zijn toegelaten. Het Landelijk Bestuur
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kan besluiten een aangemeld lid de toegang tot het
lidmaatschap te weigeren indien:
a. toelating in strijd is met de Statuten of het Huishoudelijk
Reglement;
b. toelating niet in belang is van de vereniging.
3. Tegen een besluit tot weigering van toelating staat beroep
open bij de Algemene Ledenvergadering, waarvoor de
procedure is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.
4. Alleen diegenen kunnen als lid van de vereniging worden
toegelaten die bij het begin van het verenigingsjaar de
leeftijd van twaalf jaar bereikt hebben, doch niet ouder zijn
dan dertig jaar.
5. Beleid ten aanzien van reünisten wordt vastgesteld door
de Algemene Ledenvergadering.
6. Donateurs zijn zij die jaarlijks aan de vereniging een
geldelijke bijdrage verlenen, waarvan de minimale hoogte
door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld.
Artikel 5. Persoonlijk lidmaatschap
Het lidmaatschap is persoonlijk en zodoende niet vatbaar
voor overdracht of overgang.
Artikel 6. Einde van het lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging.
d. door ontzetting;
e. als een lid bij aanvang van een nieuw verenigingsjaar de
leeftijd van eenendertig jaar heeft bereikt.
2. Opzegging door het lid geschiedt schriftelijk bij het
Landelijk Bestuur. Opzegging dient te geschieden voor het
eindigen van het verenigingsjaar.
3. Opzegging namens de vereniging kan geschieden door het
Landelijk Bestuur indien:
a. het lid diens verplichtingen naar de vereniging niet
nakomt;
b. van de vereniging niet redelijkerwijs gevergd kan worden
het lidmaatschap voort te laten duren.
4. Ontzetting aat het lidmaatschap onmiddellijk eindigen en
kan door het Landelijk Bestuur worden uitgesproken indien:

a. het lid in strijd handelt met de Statuten, reglementen of
besluiten der vereniging;
b. het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
5. Van een besluit tot opzegging namens de vereniging of
ontzetting wordt de betrokkene zo snel mogelijk schriftelijk
en gemotiveerd op de hoogte gesteld. Tegen dit besluit staat
beroep open bij de Algemene Ledenvergadering, waarvoor
de procedure is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.
6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het
verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het
gehele jaar verschuldigd.
Artikel 7. De Algemene Ledenvergadering
1.
Jaarlijks
wordt
tenminste
één
Algemene
Ledenvergadering
door
het
Landelijk
Bestuur
bijeengeroepen en wel binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar.
2. Op deze vergadering wordt de jaarrekening over het
afgelopen jaar behandeld.
3. De goedkeuring van de jaarrekening door de Algemene
Ledenvergadering ontheft het Landelijk Bestuur niet van zijn
aansprakelijkheid voor het, in het verstreken verenigingsjaar
gevoerde, financiële beleid waarover verantwoording is
afgelegd. Omtrent het verlenen van decharge zal separaat
door de Algemene Ledenvergadering worden besloten nadat
de jaarrekening door de Algemene Ledenvergadering is
goedgekeurd.
4. Op schriftelijk verzoek van twee procent van de
stemgerechtigde leden, is het Landelijk Bestuur verplicht tot
het bijeenroepen van een Algemene Ledenvergadering
binnen vier weken. Als aan het verzoek binnen veertien
dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf
tot bijeenroeping van de Algemene Ledenvergadering
overgaan.
5. De bijeenroeping geschiedt door het Landelijk Bestuur via
een schriftelijke oproep aan alle leden, welke ten minste
zeven
dagen
voor
de
betreffende
Algemene
Ledenvergadering wordt verzonden. De oproep wordt
verzonden naar het in de ledenadministratie bekende adres,
waarbij de te behandelen onderwerpen worden vermeld.
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Artikel 8. Toegang tot de Algemene Ledenvergadering en
stemrecht
1. De Algemene Ledenvergadering is voor leden
toegankelijk.
2. Ieder ter vergadering aanwezig lid mag het woord voeren.
3. Ieder ter vergadering aanwezig stemgerechtigd lid heeft
één stem. Het is niet mogelijk een stem door een
gemachtigde te laten uitbrengen.
4. Alle besluiten waarvoor bij de wet of deze Statuten geen
grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen
bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van
stemmen wordt onmiddellijk een tweede stemming
gehouden. Indien de stemmen na de tweede stemming
wederom staken, dan:
a. is bij een verkiezing de kandidaat niet verkozen; en
b. is in overige gevallen het voorstel verworpen.
5. De exacte stemprocedure voor het verkiezen van
personen is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.
Artikel 9. De orde van de Algemene Ledenvergadering
1. De Algemene Ledenvergadering voorziet in haar eigen
orde.
2. De Algemene Ledenvergadering wordt voorgezeten door
één of meer leden.
3. De Stem- en Notulencommissie heeft ter vergadering de
volgende taken:
a. vaststellen of de Algemene Ledenvergadering een besluit
genomen heeft;
b. de inhoud vaststellen van een niet-schriftelijk vastgelegd
voorstel;
c. het notuleren van datgene wat tijdens de Algemene
Ledenvergadering wordt behandeld.
4. Indien het oordeel van de Stem- en Notulencommissie
onmiddellijk betwist wordt, dan vindt een nieuwe stemming
plaats, als:
a. bij een schriftelijke stemming de meerderheid van de
stemgerechtigde leden dit verlangt; of
b. bij een niet-schriftelijke stemming een stemgerechtigde dit
vraagt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen
van de oorspronkelijke stemming.

5. De notulen van de Algemene Ledenvergadering worden zo
spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na
afloop van de vergadering ter beschikking gesteld aan de
leden. Tegen de tekst van de notulen kan beroep worden
aangetekend totdat zij zijn vastgesteld. De Leden besluiten
op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering over
vaststelling van de notulen.
Artikel 10. Het Landelijk Bestuur
1. De leden van het Landelijk Bestuur van de vereniging
worden door de Algemene Ledenvergadering in functie
benoemd. Slechts leden kunnen benoemd worden tot lid van
het Landelijk Bestuur. Tot de taken van het Landelijk Bestuur
behoort onder meer het vaststellen van een actueel
beleidsplan, dat inzicht geeft in de door de vereniging te
verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van haar
doelstelling, de wijze van werving van inkomsten, het beheer
van het vermogen van de vereniging en de besteding
daarvan. Het bestuur zorgt er voor dat de beheerkosten van
de vereniging in redelijke verhouding staan tot de
bestedingen ten behoeve van haar doelstelling.
2. Eén functie in het Landelijk Bestuur kan slechts door één
lid worden vervuld.
3. Het Landelijk Bestuur bestaat uit een door de Algemene
Ledenvergadering vast te stellen aantal van ten minste drie
en ten hoogste negen personen, waarvan ten minste een
voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
4. Met inachtneming van de bij Statuten en Huishoudelijk
Reglement vastgestelde regelen, kan ieder lid worden
benoemd tot lid van het Landelijk Bestuur voor een periode
van maximaal een jaar. Na afloop van de benoemingsperiode
kan een lid van het Landelijk Bestuur voor eenzelfde periode
worden herbenoemd.
5. Het lidmaatschap van het Landelijk Bestuur is
onverenigbaar met andere bestuurlijke functies binnen de
vereniging.
6. Leden van het Landelijk Bestuur ontvangen voor de door
hen in die hoedanigheid voor de vereniging verrichte
werkzaamheden geen beloning, middellijk noch onmiddellijk.
Onder beloning wordt niet verstaan:
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a. een redelijke, niet bovenmatige vergoeding voor de ten
behoeve van de vereniging gemaakte kosten;
b. een niet bovenmatig vacatiegeld.
7. Leden van het Landelijk Bestuur kunnen niet over het
vermogen van de vereniging beschikken als ware het hun
eigen vermogen.
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid van het Landelijk Bestuur
1. Als minder dan de helft van de leden van het Landelijk
Bestuur in vergadering aanwezig is, is het Landelijk Bestuur
niet bevoegd tot het nemen van besluiten anders dan het
besluit tot het uitroepen van een Algemene
Ledenvergadering.
2. Als het Landelijk Bestuur uit minder dan drie leden bestaat,
roept het Landelijk Bestuur een Algemene Ledenvergadering
uit teneinde te voorzien in de openstaande vacature(s).
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
Landelijk Bestuur
1. Het Landelijk Bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging
van de vereniging in en buiten rechte.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan
twee gezamenlijk handelende leden van het Landelijk
Bestuur, onder wie in elk geval de Voorzitter, de Secretaris of
de Penningmeester.
3. Het Landelijk Bestuur is na voorafgaande toestemming
van de Algemene Ledenvergadering bevoegd tot het sluiten
van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of
bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde
sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van
een derde verbindt.
Artikel 13. Schorsing en ontslag van de leden van het
Landelijk Bestuur
1. De leden van het Landelijk Bestuur kunnen te allen tijde
door de Algemene Ledenvergadering worden geschorst en
ontslagen.
2. Een lid van het Landelijk Bestuur kan te allen tijde ontslag
nemen.
3. Als een besluit tot schorsing niet binnen vijf maanden door
een besluit tot ontslag is gevolgd, vervalt de schorsing en kan

de betrokkene niet op basis van dezelfde feiten opnieuw
worden geschorst.
4. Schorsing en ontslag treden in werking direct nadat het
besluit daartoe is genomen.
5. Gedurende de schorsing kan de betrokkene diens functie
in het Landelijk Bestuur niet uitoefenen.
6. Indien de schorsing of het ontslag tot gevolg heeft dat
minder dan drie leden van het Landelijk Bestuur in functie
blijven, benoemt de Algemene Ledenvergadering interim
leden van het Landelijk Bestuur.
Artikel 14. Boekjaar
Het boekjaar van de vereniging valt gelijk met het
verenigingsjaar en loopt van één januari tot en met
éénendertig december.
Artikel 15. Financiën
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. de jaarlijkse bijdrage van de leden;
b. vrijwillige bijdragen;
c. subsidies;
d. erfstellingen, legaten en schenkingen, met dien verstande
dat erfstellingen uitsluitend mogen worden aanvaard onder
het voorrecht van boedelbeschrijving;
e. geleende gelden;
f. opbrengst van vermogen en alle overige baten.
2. Ieder lid is een jaarlijkse bijdrage verschuldigd aan de
vereniging, waarvan voorafgaand aan ieder verenigingsjaar
de hoogte voor de periode van dat verenigingsjaar wordt
vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Bij die
vaststelling kan onderscheid gemaakt worden naar leeftijd of
andere bij Huishoudelijk Reglement vast te stellen criteria.
3. Bij Huishoudelijk Reglement wordt nader bepaald op
welke datum uiterlijk aan de financiële verplichtingen moet
zijn voldaan.
4. Het Landelijk Bestuur van de vereniging kan, wanneer dit
naar haar oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten
dat de door het lid verschuldigde jaarlijkse bijdrage geheel of
gedeeltelijk
niet
zal
worden
ingevorderd.
De
Penningmeester stelt de betrokkene schriftelijk op de
hoogte van een zodanig besluit. Indien een gedeelte van het
bedrag wel wordt ingevorderd, moet binnen dertig dagen
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betaling plaatsvinden van dit bedrag. Het besluit vervalt
indien deze betaling niet tijdig plaatsvindt.
5. De invordering van gelden met buitengewone middelen,
zoals door tussenkomst van een incassobureau of
deurwaarder, geschiedt krachtens besluit van het Landelijk
Bestuur.
6. Het Landelijk Bestuur bewaart de financiële administratie
van de vereniging met inachtneming van de daarvoor
gestelde wettelijke termijnen.
7. De vereniging houdt niet meer vermogen aan dan
redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene
werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.
8. Onder vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de
voorziene werkzaamheden als bedoeld in artikel 15.8 wordt
begrepen:
a. vermogen of bestanddelen daarvan die krachtens uiterste
wilsbeschikking of schenking door de vereniging zijn
verkregen, en die op grond van aan die uiterste
wilsbeschikking of schenking verbonden voorwaarden, al
dan niet in reële termen, in stand moeten worden gehouden;
b. vermogensbestanddelen voor zover de instandhouding
daarvan voortvloeit uit de doelstelling van de vereniging, en
c. activa en voor de voorziene aanschaf van activa
aangehouden vermogensbestanddelen, voor zover de
vereniging die activa redelijkerwijs nodig heeft ten behoeve
van haar doelstelling.
9. De vereniging mag ter financiering van haar doelstelling
werkzaamheden verrichten of diensten verlenen tegen
commerciële tarieven met het oogmerk hiermee, ter
financiering van de activiteiten die erop gericht zijn om haar
doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen, een positief
resultaat te behalen.
Artikel 16. De Kascommissie
1. De Kascommissie heeft tot taak het controleren van de
door de Penningmeester gevoerde financiële administratie.
2. Uit de financiële administratie als bedoeld in lid 1 dient
duidelijk te blijken:
a. de aard en omvang van de (eventuele) aan de afzonderlijke
leden
van
het
Landelijk
Bestuur
toekomende
onkostenvergoedingen en vacatiegelden;

b. de aard en omvang van de kosten die door de vereniging
zijn gemaakt ten behoeve van het beheer van de vereniging,
alsmede de aard en omvang van de andere uitgaven van de
vereniging;
c. de aard en omvang van de inkomsten van de vereniging, en
d. de aard en omvang van het vermogen van de vereniging.
3. De Algemene Ledenvergadering verkiest de leden van de
Kascommissie. De Kascommissie bestaat uit ten minste twee
leden van de vereniging die niet tevens zitting hebben in een
orgaan van de vereniging dat onder controle van de
Kascommissie staat.
4. Het Landelijk Bestuur is verplicht aan de Kascommissie
alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar
desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de
boeken en bescheiden der vereniging te geven.
5. De controle vindt ten minste eenmaal per jaar plaats, in
ieder geval voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering
waarop de jaarrekening wordt voorgelegd. De Kascommissie
doet daar verslag van haar bevindingen.
6. De last van een lid van de Kascommissie kan te allen tijde
door de Algemene Ledenvergadering worden herroepen,
onverminderd het bepaalde in artikel 2:48 lid 2 van het
Burgerlijk Wetboek.
Artikel 17. Wijzigen van de Statuten
1. Wijziging van de Statuten kan slechts plaatshebben door
een besluit van een Algemene Ledenvergadering, waartoe
werd opgeroepen met de mededeling dat een wijziging van
de Statuten zal worden voorgesteld.
2. Voorstellen tot het wijzigen van de Statuten moeten ten
minste zeven dagen voor deze Algemene Ledenvergadering
aan de leden zijn toegestuurd door degenen die deze
vergadering hebben uitgeroepen.
3. Tot wijziging van de Statuten kan door de Algemene
Ledenvergadering slechts worden besloten met een
meerderheid van ten minste twee derde van het aantal
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste
vijf procent van de stemgerechtigde leden aanwezig is.
4. Indien tijdens een Algemene Ledenvergadering ter
behandeling van een voorstel tot statutenwijziging twee
derde van de uitgebrachte stemmen het voorstel tot
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statutenwijziging steunt, maar waarbij niet de vereiste
tenminste vijf procent van de stemgerechtigde leden
aanwezig is, dient het voorstel bij een volgende Algemene
Ledenvergadering wederom in stemming gebracht te
worden. Het voorstel is aangenomen, indien tijdens deze
tweede lezing wederom een meerderheid van tweederde
van de uitgebrachte stemmen het voorstel steunt.
5. De statutenwijziging treedt in werking nadat daarvan een
notariële akte is opgemaakt.
6. Het Landelijk Bestuur is verplicht een authentiek afschrift
van de akte van statutenwijziging en een volledige
doorlopende tekst van de Statuten, zoals deze na wijziging
luiden, neer te leggen ten kantore van de Kamer van
Koophandel.
7. De Algemene Ledenvergadering kan slechts tot wijziging
van Artikel 1, Artikel 2, Artikel 4 lid 4, en de onderhavige
bepaling besluiten, indien dit besluit met algemene stemmen
wordt genomen in een vergadering waarin ten minste vijftig
procent van alle stemgerechtigde leden aanwezig is.
Artikel 18. Ontbinding van de vereniging
1. Het bepaalde in Artikel 17 lid 1, 2, 6 en 8, is van
overeenkomstige toepassing op een besluit van de Algemene
Ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. De Algemene Ledenvergadering stelt bij het besluit tot
ontbinding de bestemming van het overschot na vereffening
vast. De bestemming is in overeenstemming met het doel van
de vereniging, met dien verstande dat het overschot besteed
wordt aan:
a. een algemeen nut beogende instelling, als bedoeld in
artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen of
een daarvoor in de plaats tredende bepaling, met een
soortgelijke doelstelling, of
b. een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg
uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke
doelstelling heeft.
3. Tenzij de Algemene Ledenvergadering anders besluit
geschiedt de vereffening door het Landelijk Bestuur.
4. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover
dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende
de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten voor

zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die
van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden
toegevoegd de woorden ‘in liquidatie’.
Artikel 19. De beginselverklaring
1. De vereniging kent een beginselverklaring, welke als
bijlage onderdeel uitmaakt van het huishoudelijk reglement.
2. In de beginselverklaring staat omschreven wat de
uitgangspunten van de vereniging zijn, en vanuit welke
overtuigingen de vereniging handelt. De beginselverklaring
mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of
deze Statuten.
3. Het bepaalde in Artikel 17 lid 3 en 4 is van
overeenkomstige toepassing op het wijzigen van de
beginselverklaring.
Artikel 20. Slotbepalingen
1. De Algemene Ledenvergadering kan één of meerdere
reglementen vaststellen, waarin onderwerpen worden
geregeld waarin door deze Statuten niet of niet volledig
wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig
zijn met de wet of deze Statuten.
Toelichting:

Na een jaar hard werken door de StatutenSuperSterren is het
dan eindelijk zo ver: de herziene Statuten van de Jonge
Democraten. Na het afgelopen Septembercongres zijn de
geamendeerde Statuten voorgelegd aan de notaris. Alle
amendementen zijn door hem geaccepteerd. Alleen bij
artikel 10 lid 4 is een tweede zin toegevoegd om duidelijk te
maken dat herbenoeming mogelijk is, mits iedere keer
maximaal voor de termijn van een jaar. Wanneer we de
Statuten nu in tweede lezing aannemen kan de notaris de
Statuten passeren en zullen deze formeel van kracht worden.
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Bijlage 1 UPDATE ERWIN NYPELS STICHTING
–5 JANUARI 2020
Beste lezer,
Op het komende wintercongres van de Jonge Democraten (“JD”) zullen opnieuw
organimo’s met betrekking tot de Erwin Nypels Stichting (“ENS”) in stemming worden
gebracht. De afgelopen jaren is de oprichting en inrichting van ENS al veelvuldig
besproken en al voor circa 95% afgestemd. Dit jaar willen we de puntjes op de i zetten
en tot overboeking van de gelden overgaan. Omdat mogelijk niet iedereen bekend is
met de achtergronden van de oprichting van ENS, willen wij hieronder zo helder
mogelijk uiteenzetten (1) waarom ENS wordt opgericht; (2) wat het doel van de
stichting is; en (3) wat er het komende congres aan de ALV wordt voorgelegd.
1.Waarom wordt ENS opgericht?
De JD is voor haar inkomsten afhankelijk van (1) subsidie van het Rijk en (2)
contributie van leden. De hoogte van de subsidie die wij ontvangen is afhankelijk van
het aantal zetels dat onze moederpartij D’66 heeft in de Tweede Kamer en ons
ledenaantal. Dat aantal leden bepaalt ook hoeveel wij binnenkrijgen aan
contributiegelden. In het verleden is gebleken dat als D66 het slecht doet, ons
ledenaantal sterk afneemt. Oftewel, na een landelijke verkiezingsnederlaag zit de JD
minimaal vier jaar lang met een financieel probleem: de subsidie kan zomaar halveren,
terwijl we dan ook fors minder contributie binnenkrijgen. Daarom beschikt de JD
over een reserve waarmee we de financiële gevolgen van schommelingen in het
politiek klimaat kunnen opvangen. Dat geeft de kans in slechte tijden tekorten in de
begroting op te vullen zodat wij steeds voldoende geld kunnen vrijmaken voor de
doelstellingen van de JD.
In het verleden heeft de Commissie Brand berekend hoe hoog onze reserves moeten
zijn om het voortbestaan van de vereniging in slechte politieke tijden te waarborgen.
Volgens de zogenaamde “Brand-norm” heeft de JD een financiële reserve nodig van
70% van de lopende begroting en telkens 10% van de drie voorafgaande
jaarbegrotingen. De kunst is om de reserve in goede tijden in stand te houden en aan
te vullen, en bij tegenslagen langzaam en verantwoord uit te geven.
Als de Brand-norm is behaald (zoals in 2015/2016) is er veel geld in reserve. Dat is
goed, maar bij een vrijwilligersvereniging ook een groot risico. De ALV kan met een
enkele stemming meer geld uitgeven dan verstandig is, waarmee zij het voortbestaan

van de vereniging in gevaar brengt. Het jaarlijks wisselende
Landelijk Bestuur heeft toegang tot de volledige reserves, waardoor ondoordachte
beslissingen of fraude veel schade kunnen aanrichten. Zelfs op zichzelf goedbedoelde
investeringen van het vermogen –in bijvoorbeeld aandelen of vastgoed –kunnen
desastreus uitpakken als het gevolg is dat de reserve in waarde daalt en/of niet (meer)
liquide is als de JD het nodig heeft. Bij slinkende ledenaantallen in een politiek slecht
klimaat, stijgt de kans op een kwalitatief minder goed bestuur en daalt het aantal
actieve leden dat daarop toezicht houdt. Het verleden wijst ook uit dat de JD
aansporing nodig heeft om in goede tijden te sparen. Zo ligt het bedrag van de
algemene reserve op dit moment –UPDATE ERWIN NYPELS STICHTING –5
JANUARI 2020 ondanks het goede politieke klimaat –fors onder de Brand-norm. In
2019 bedroeg de algemene reserve ca. 55% van de Brand-norm en op grond van de
huidige begroting groeit dat komend jaar tot maximaal 64%.Met oog op de landelijke
verkiezingen in 2021 (“regeren is halveren”), is dat een risico.
Op advies van de Commissie Vermogensbeheer II heeft ALV 76 het Landelijk Bestuur
opgeroepen zich in te spannen een rechtspersoon met een onafhankelijk bestuur op
te richten die ten doel heeft de financiële reserve van de JD te beheren en naar een
toekomstbestendig niveau uit te bouwen. De Commissie Bolknaak heeft dit plan
juridisch, fiscaal en praktisch onderzocht en geadviseerd de Erwin Nypels Stichting
op te richten, vernoemd naar één van de mede-oprichters van D66. Vervolgens is op
ALV 80 ingestemd met de voorgestelde statuten.
2.Wat is het doel van ENS?
De Erwin Nypels Stichting (ENS) wordt de steunstichting van de JD, waarin het lange
termijn vermogen wordt ingebracht. De stichting heeft als doel de continuïteit van de
JD te waarborgen door het opbouwen en beheren van een reserve waarmee
eventuele verliezen in inkomsten in slechte tijden kunnen worden opgevangen. De
stichting heeft uitdrukkelijk niet ten doel winst te maken. In de statuten van ENS
worden zeer strenge eisen gesteld aan het vermogensbeheer: 100% van de jaaromzet
moet beschikbaar blijven op een spaarrekening. Tot 300% van de jaaromzet mag de
reserve enkel worden vastgezet in deposito’s. Alleen boven de 300% mag ENS
proberen rendement te behalen door investering in reguliere financiële producten.
Dat beschermt de JD tegen vermogensverlies en zorgt dat altijd voldoende geld
beschikbaar is als er tekorten ontstaan. Het stichtingsbestuur denkt mee en beslist
over uitkering van de reserve aan de JD, om het voortbestaan van de JD in slechte
tijden zo goed en lang mogelijk te waarborgen.
In de statuten zijn waarborgen ingebouwd om ervoor te zorgen dat de Stichting niet
teveel (financiële) macht krijgt of een eiland wordt dat te ver van de JD afstaat. De JD
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zal niet al haar weerstandsvermogen naar de Stichting overmaken, zodat de Stichting
niet hoeft worden aangesproken voor kleine fluctuaties. Hoewel het bestuur van de
Stichting onafhankelijk moet zijn, worden de bestuursleden wel benoemd door de
ALV. Het bestuur van de ENS is verantwoordelijk voor de voordracht van
bestuursleden. Bovendien nemen de Landelijk Penningmeester en de Landelijke
Kascommissie deel aan de vergaderingen van de Stichting. Hierdoor wordt de stand
van zaken van de Stichting overgebracht aan de ALV van de JD en andersom. De
Stichting wordt ook jaarlijks gecontroleerd worden door de Landelijke Kascommissie
van de JD en de externe accountant. Tot slot is beoogd belangenverstrengeling te
voorkomen door in artikel 4 lid 9 van de statuten een lijst met functies op te nemen
die onverenigbaar zijn met deelname aan het stichtingsbestuur. Hierdoor zijn de
bestuursleden zoveel mogelijk onafhankelijk van zowel de JD als D66.
Het beoogd bestuur bestaat op dit moment uit drie leden: Jantien Dekkers
(voorzitter), Rob Arts (secretaris) en Marjet van Bezooijen (penningmeester). Het
bestuur is uiteraard onbezoldigd; ook worden geen vacatiegelden, vergaderkosten of
reiskosten uitgekeerd.
Naast de relatie tussen de JD en de Stichting hebben we de vereniging de Vrienden
van de JD. Deze vereniging heeft als doel om de JD te ondersteunen maar is ook een
reünistenvereniging. De Stichting UPDATE ERWIN NYPELS STICHTING –5
JANUARI 2020 past goed naast de VJD als beheerder van het vermogen, ook van
donateurs. Het initiatief voor het vinden van donateurs en fondsverwerving ligt nog
steeds bij de JD en VJD.
3.Toelichting organisatorische moties
De ALV heeft al diverse malen ingestemd met de oprichting van ENS. Ook zijn de
concept statuten al goedgekeurd. Het beoogd bestuur van het ENS wil alleen nog
twee wijzigingen voorleggen. Op de ENS pagina van de JD website staat een versie
van de statuten waarin de voorgestelde wijzigingen zijn gemarkeerdin track
changes.Nu de ENS een andere juridische entiteit is dan de JD en de voorgenomen
wijzigingen geen verandering van het beleid of de structuur van de JD tot effect
hebben,worden de belangrijkste wijzigingen voorgelegd als organisatorische moties
die het Landelijk Bestuur oproepen hiermee akkoord te gaan.Daarna zal de stichting
worden opgericht en beginnen de reserve te beheren.
Op dit moment ontbreekt een effectieve regeling om ENS-bestuursleden te schorsen
of ontslaan, anders dan door een gang naar de rechter (artikel 2:298 BW).Wij willen
het bestuur de mogelijkheid geven met een meerderheid van stemmen één van haar
eigen leden te ontslaan(zie het voorgestelde artikel 8 subb). Hiervan kan gebruik

worden gemaakt bij disfunctioneren maar ook om een
bestuurlijke impasse te doorbreken. Het tweede, meer controversiële voorstel is om
de JD ALV de bevoegdheid te geven ENS-bestuurders te ontslaan. De ENS is bedoeld
om te voorkomen dat de JD in één ALV haar reserves kan uitgeven. Bij een
onbeperkte ontslagbevoegdheid kan dat wel. De ALV kan kort na elkaar instemmen
met de onttrekking uit de reserve, het ontslag van de ENS-bestuurders en de
benoeming van nieuwe bestuursleden (die wel met het uitkering instemmen). Toch
moet de JD in onze optiek wel kunnen ingrijpen bij disfunctioneren én invloed kunnen
uitoefenen op het financieel beleid van ENS, zonder naar de rechter te gaan. Wij
stellen voor artikel 4 zodanig te wijzigen dat het JD-bestuur ENS-bestuursledenkan
schorsen. Daarnaast kan de ALV per zes maanden één ENS-bestuurslid ontslaan. Bij
onenigheid over het financieel beleid, zijn er dan tenminste twee ALV’s met een half
jaar daartussen nodig om een significante omslag te bewerkstelligen. Dat geeft tijd
voor nader overleg en ook de gelegenheid aan het ENS-bestuur actie te ondernemen
tegen écht onverstandige beslissingen.Als de JD meerdere bestuurders in één keer
wil ontslaan kan dat nog steeds, maar verloopt dat wel via de rechter.
Daarnaast willen we het begrip ‘jaaromzet’ in artikel 5 en 6 van de statuten vervangen
door ‘gemiddelde jaarbegroting’. De hoogte van de jaaromzet bepaalt op dit moment
met welke meerderheid het bestuur moet instemmen met uitkeringen en hoeveel
geld beschikbaar moet zijn op de spaarrekening. Met omzet wordt bedoeld de
inkomsten (voor de kosten) van een bedrijf. Bij de JD in slechte tijden is juist het
probleem dat die inkomsten de uitgaven niet dekken. Wij willen daarom de regels
afstemmen op het bedrag dat nodig is om de vereniging draaiende te houden, oftewel
de jaarbegroting. Die middelen moeten altijd op korte termijn beschikbaar zijn. De
‘gemiddelde jaarbegroting’ wordt dan gedefinieerd in artikel 5 lid 11: “Onder

‘gemiddelde jaarbegroting’ wordt in deze statuten verstaan: het gemiddelde van de in
de voorgaande vier jaar vastgestelde begrote uitgaven van de Jonge Democraten.”
Voor het overzicht is er een vergelijkingsdocument op de site opgenomen, waarin de
verschillen met de reeds vastgestelde statuten inzichtelijk worden gemaakt.
Als over de voorgestelde wijzigingen is besloten, wordt ENS opgericht. Voorgesteld
wordt om dan zo snel mogelijk een eerste tranche van EUR 60.000 over te boeken om
binnen ENS voor de toekomst veilig te stellen. Tot slot wordt voorgesteld dat de JD
de onkosten van ENS vergoed, zodat ENS niet op de reserves inteert. Dat is niet
anders dan de huidige situatie, waarin de JD deze kosten ook draagt.
Graag tot ziens op het wintercongres in 2020, waar deze voorstellen besproken
zullen worden!
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