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Opening
Mieke de Wit opent de vergadering om 13:35.
Mieke: Welkom allemaal! Superleuk dat jullie gekomen zijn. Toch nog best wel veel mensen. Vier
mensen uit het LB zelfs, ook leuk dat jullie er zijn.
De congresvoorzitter Sander Cortenraad en de Stem- en Notulencommissie, Ivo van Hurne en
Rob Martens, worden per acclamatie aangesteld.
Agenda
Er zijn een aantal wijzigingen in het politieke blok en bij de kandidaten.
Kandidaat-algemeen secretaris Danny Gloudemans heeft zich teruggetrokken. Mieke de Wit
heeft zich kandidaat gesteld als voorzitster, Liselot Dujardin als Algemeen Secretaris, Michiel
Ruland als Penningmeester, Thijs van Rens als secretaris Pers & Politiek, Stijn Wenders als
secretaris Organisatie, Ruben van den Bulck als Kascommissie lid.
Er zijn daarnaast twee actuele politieke moties.
De agenda wordt met deze wijzigingen per acclamatie aangenomen.
Notulen
De notulen van de afdelingsvergadering d.d. 31 augustus 2016 worden per acclamatie ongewijzigd
vastgesteld.

Bestuursverantwoording
Congresvoorzitter: Mieke zal namens het hele bestuur kort spreken en daarna is er de
gelegenheid om vragen te stellen aan alle bestuursleden. Het is ook mogelijk om vragen te stellen
over de schriftelijke verantwoording.
Mieke: Ik wil vooral wat vertellen over die nieuwe structuur. We hebben alle commissies
afgeschaft en gaan naar twee centrale teams. Dat had wat voeten in de aarde.
We hebben nu twee teamavonden gehad. Het politiek team loopt goed. We hebben een aantal
leuke gasten gehad en avonden.
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Het activiteitenteam heeft nog wat tijd nodig. We moeten ook wat meer leden vinden om daarmee
aan de slag te gaan. Positief voor aankomende periode is dat er een kandidaat voor pers en politiek
is.
Het grootste obstakel afgelopen jaar was lage opkomst. We hebben daar ons best voor gedaan via
Facebook en persoonlijke uitnodigingen, maar daar moeten we nog wel verder aan werken.
Peet Wijnen: Ik heb een vraag voor een bestuurslid dat betrokken is bij de activiteiten. Ik zie dat
de opkomst is bijgehouden. Ik vind de opkomst eigenlijk best prima, maar jullie streven naar meer.
Wat is voor jullie genoeg?
Thijs van Rens (Pers & Politiek): Vooral voor goede sprekers moet je een gegarandeerde opkomst
hebben en dat is bij ons lastig. Voor ons is 12 tot 15 man goed.
Hannah Bolder : Ik heb juist het afgelopen jaar de sprekers gemist. Dan kom ik juist wel. Zo’n
spreker zou daar niet naar moeten kijken.
Thijs: Het risico is dat er vier mensen zitten en dat zo’n spreker niet meer terugkomt. Maar dit is
inderdaad iets waar we naar moeten gaan kijken.
Hanna: Je moet deze self-fulfilling prophecy doorbreken
Thijs: Dat gaan we doen.
Peet: Ik vond een avond met Vera Bergkamp in Amsterdam, waar er zes mensen waren, juist heel
leuk.
Mieke: Amsterdam is voor dat soort mensen makkelijker om naartoe te gaan, Eindhoven is een
stuk verder. Maar ik ben het met je eens.
Mitchel Eijkemans: Ik vind de overgang naar nieuwe teams goed gelukt. Hoeveel mensen hebben
zich er nou eigenlijk bij zo’n team aangesloten?
Mieke: Acht personen bij het politiek team, twee mensen bij het activiteitenteam. We hebben pas
drie avonden gehad. Er moeten ongeveer nog drie mensen bij in het activiteitenteam denk ik.
Mitchel: Zijn er geen vaste leden voor het activiteitenteam?
Mieke: Nee, het activiteitenteam is nog niet zelfstandig.
Mitchel: Waar komt jullie keuze vandaan om een nieuwe-ledendag te organiseren vlak voor het
landelijk introweekend?
Mieke: We hebben ook gekeken naar onze eigen agenda’s. Ook heeft onze nieuwe-ledendag een
ander doel dan het landelijk weekend. Het gaat specifiek om binding aan de afdeling.
Erik Vandewall: Fijn dat jullie hier staan. Jullie wilden oude leden activeren. Hoe gaan jullie dat
doen?
Mieke: We zijn er een beetje mee bezig geweest, maar had nog meer gekund. We hebben ze
uitgenodigd om te helpen met moties schrijven, iets te vertellen over waar ze zelf mee bezig zijn of
een activiteit te organiseren. Hannah geeft bijvoorbeeld aan dat ze wel een keer een spreker wil
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helpen regelen. Daar kunnen we naar kijken.
Erik: ik zou dat toejuichen
Mitchel: Ik zag dat inderdaad staan in het congresboek. Is het niet leuk om één of twee keer per
jaar iets te organiseren voor oude leden. Bijvoorbeeld een weekend of een borrel?
Mieke: Ik denk dat het initiatief van de leden zelf moet komen, maar ik wil daar wel naar gaan
kijken.
Hannah: Ik heb het initiatief genomen daartoe, maar ik kreeg echt nul reactie van oudere leden.
Peet: Thijs, toen jij verkozen werd gaf je aan dat je bestuurslid bleef bij D66 in Den Bosch. Ik las
dat het af en toe slecht te combineren was?
Thijs: Viel mee, alleen soms had ik twee activiteiten tegelijk. Qua werklast en voor de rest ging het
wel prima.
Mitchel: Hoe vond je de samenwerking tussen landelijk bestuur en het afdelingsbestuur?
Mieke: Er is wel contact gehad, ook bij het kaderweekend. Er is niet echt structurele afstemming
geweest, geen grote successen of grote struikelblokken.

Financieel blok
Realisatie 2016
MOTIE VAN ORDE (Arend Meijer): Er is net toegegeven in de mastodonten-app dat er nooit een
evenement is georganiseerd.
Marijn Kijf (penningmeester): Jullie hebben de realisatie kunnen zien in het congresboek. De
projectsubsidie voor de twinning is inmiddels definitief goedgekeurd, dat was eerst een voorschot.
Deelnemers zullen dat geld nu terugkrijgen. Voor het kerstdiner zijn er een paar extra mensen die
betaald hebben, dus dat zal hier nog bij moeten. Verder laat ik het aan de KasCo.
Congresvoorzitter: Er is een filmpje gemaakt door de KasCo. Helemaal uit China heb ik begrepen.
Groot applaus voor de KasCo!
KasCo-advies (Arend Radius): Jonge Democraten. Ik wens jullie allemaal veel plezier toe tijdens
het AAV-congres in Brabant op 10 december, maar helaas als KasCo-lid kan ik er niet bij zijn. Ik sta
hier in Lombok, in Indonesië, bij een heel mooi strand.
Op dit strand zie je vooral twee dingen: koraal en plastic bekers. Die plastic bekers, bij die fabriek
daar werk ik nu en daar ben ik ingehuurd om te kijken of er iets klopt van de administratie. Het is
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een lang verhaal, maar komt erop neer dat er eigenlijk helemaal niks van klopte. Alles was fout,
corrupt. Alles waarvan je denkt: “dat zal toch toch wel goed gaan?”, dat gaat niet goed. Er klopt
hélémaal niks van. Iedereen bedriegt, liegt en uiteindelijk ben ik maar op dit eiland gaan zitten om
er even vanaf te zijn.
Maar goed, wie niet liegt dat is Marijn; de penningmeester. Ongeveer twee weken geleden heb ik
met een landelijk KasCo-lid de bonnetjes doorgenomen van Jonge Democraten Brabant en wat zo
mooi is aan Marijn: hij zegt iets, je kijkt op een bankafschrift en het klopt gewoon! Dat is heel erg
fijn voor een KasCo lid. Daarom zou ik graag, ook al is het wat verder dan Tilburg, willen
uitspreken dat ik het volste vertrouwen heb in Marijn en dat jullie met gerust hart naar de cijfers
kunnen kijken.
Oh ja, Jurrien zal waarschijnlijk ook aanwezig zijn bij de AAV. Jurjen was zelf niet bij de KasCovergadering, want hij had zich verslapen of zo. Nou ja, ik weet niet precies wat het was, maar weer
een typische smoes à la Cerneus. En dan denk je misschien: “Tjongejonge, die stomme Cerneus”.
Maar aan de andere kant moet je denken: hij komt wel uit Etten-Leur. En dat is hier ook een beetje.
Ze kunnen er niks van, maar ja ze komen uit Indonesië.
Dus heel veel plezier op de AAV en ik zou zeggen ga maar klappen voor de goedgekeurde
jaarrekening.
Congresvoorzitter: Dit is dus niet de definitieve jaarrekening, maar een voorlopige realisatie.
Peet: Ik zie dat er flink meer uitgegeven is bij promotie? Hoe kan dat en hoe is dat opgevangen?
Marijn: Dat is een projectsubsidie voor standhuur. We wachten daarvoor nog op een factuur van
de JOVD om die uitbetaald te kunnen krijgen van het LB. Komt dus later nog.
Michiel: We hebben meer dan 1100 euro winst gemaakt. Dit is meer dan een derde van wat we
van landelijk krijgen. Hoe kan dat?
Marijn: Is deels geld dat nog terug moet naar de leden van de twinning en het kerstdiner., maar we
hebben inderdaad geld over. Er is ruimte voor bitterballen dus.
INSTEMMEND GEKLAP

Begroting
Marijn: Voor volgend jaar krijgen we van het LB €2450. Dat is al
bepaald. Voor het bestuursweekend is €700 begroot, iets meer dan
afgelopen jaar. Het is nog mogelijk om dat te verhogen in aanvraag,
maar dat is denk ik niet nodig.
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Ook een twinning is begroot. Deelnemersbijdrage is nog niet ingevuld, omdat die kan fluctueren.
De post ‘internationaal’ is minder geworden. Die is voor als we mensen
ontvangen. We hebben afgelopen jaar één keer iemand ontvangen van Jong
VLD voor €80. Ik verwacht niet dat zoiets ooit €250 gaat kosten.
De teams zijn begroot op basis van realisatie.
Arend: Er schijnen komend jaar verkiezingen te zijn. Ik hoorde dat jullie problemen hebben met
leden activeren en met zaaltjes vullen van meer dan vier mensen. Nu is gezamenlijke activiteiten
rond verkiezingen iets waarmee je mensen kunt activeren. Waar vind ik die op de begroting?
Marijn: Met politiek team is besloten dat we daar niet heel erg veel mee gaan doen.
Mariska: Als promotiebestuurslid kan ik daar wel iets over zeggen. Promotie online kost niet
zoveel. We zoeken ook aansluiting bij D66 Brabant daarvoor.
Arend: Ik plaatste hem in het licht dat jullie meer leden willen werven. Ik zou dan meer geld steken
in onze eigen promotie.
Mariska: dat kan altijd nog met een projectsubsidie.
Mieke: €75 EUR is voor promo voor acties van politiek team zelf. €100
EUR voor andere acties. Promo voor het activiteitenteam is opgedeeld
in meerdere lagen, zodat andere leden er ook aanspraak op kunnen
maken.
Arend: Mijn advies: probeer een plan neer te leggen, want campagnetijd is een mooie tijd om
mensen te binden.

Erik: Hoeveel ruimte is er voor leden van de afdeling om bij projectsubsidies betrokken te zijn en
mee te helpen ze in te dienen?
Marijn: Je kunt altijd de penningmeester of het bestuur benaderen met ideeën. Geldt ook voor het
politiek team of activiteitenteam.
Mitchel: Je hebt €400 begroot voor bestuursweekend, maar dat mag €800
zijn. Alles wordt steeds duurder, waarom dan niet meer begroot?
Mieke: Dit kan later nog via een projectsubsidie, maar het was nu lastig om een goede begroting te
maken.
STEMMING: UNANIEM AANGENOMEN
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Verkiezingsblok
MOTIE VAN ORDE (Hanna): Liselot is er niet, dus kunnen we haar praatje uitstellen totdat zij er
is?
Congresvoorzitter: Dat kan tot aan het einde van dit blok.
Mieke: Ik kan haar misschien bellen.
Congresvoorzitter: Neem contact met haar op, wij gaan door.

Voorzitter
Mieke de Wit: Ik ben afgelopen halfjaar voorzitter geweest. Ik wil graag door om mijn plannen
verder uit te voeren. Ik had het eigenlijk niet verwacht om hier te staan, maar er zijn leuke
kandidaten. Ik heb verder eigenlijk zelf niks te vertellen, maar beantwoord graag vragen.
Peet: Supertof dat je je weer kandidaat stelt. Je hebt het pas afgelopen week besloten. Verwacht
je problemen voor je motivatie?
Mieke: Ik had gehoopt dat er andere kandidaten waren, maar die zijn er niet en ik doe het nu graag
nog een halfjaar. Als ik er geen zin in had, had ik het niet gedaan.
Ruben: Ga je iets op een andere manier doen dan afgelopen halfjaar?
Mieke: Ik ga meer aansluiting zoeken met D66, zeker in aanloop naar de verkiezingen. Dat maakt
het makkelijker om mensen hierheen te halen. Ik heb daar nu meer contacten.
Hanna: Ik weet niet of het makkelijker wordt met D66, ze zijn nogal chaotisch. Ga je problemen
krijgen door het te combineren met je stage?
Mieke: Nee, dat is geen probleem.
Mariska: Ik werk ook veertig uur per week.
Erik: Bedankt voor je kandidaatstelling. Hoe gaan jullie het zoeken naar een nieuwe voorzitter
beter managen? Hoe zie je de kweekvijver JD Brabant?
Mieke: Leden activeren, belrondjes en dergelijke. We focussen daarop en dan komen daar hopelijk
kandidaten uit.
Erik: ik hoop dat jullie je daar echt op focussen.

Algemeen Secretaris
Congresvoorzitter: Liselot Dujardin is er pas om 15:15. Dat wordt lastig om zich dan nog te
presenteren. Ik weet niet of iemand namens haar het woord kan doen?
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MOTIE VAN ORDE (Hanna): Kan die stemming niet uitgesteld worden?
Congresvoorzitter: Nee dat kan niet. We hebben maar één stembiljet.
MOTIE VAN ORDE (Arend): Ik verzoek om staking van de behandeling van het agendapunt
Verkiezingsblok. Ik verzoek om met het volgende agendapunt verder te gaan en daarna het
verkiezingsblok verder te behandelen.
OVERGENOMEN
SCHORSING VERKIEIZINGSBLOK OM 14:14
HEROPEING VERKIEIZINGSBLOK OM 15:18
Liselot: Ik ben vanochtend gebeld door het bestuur omdat de enige kandidaat zich had
teruggetrokken. Ik ben heel erg gemotiveerd om door te gaan met de huidige organisatiestructuur
en om bij te kunnen dragen aan de afdeling.
Congresvoorzitter: Voor hoelang kandideer je je?
Liselot: Voor een halfjaar.
Congresvoorzitter: en Mieke?
Mieke: Ook een halfjaar.
Mitchel: Je hebt het al een keer gedaan. Was heel leuk! Ik vind het goed dat je je weer kandidaat
stelt. Wat is jouw sterke punt wat ze in het bestuur kunnen gebruiken?
Liselot: Ik denk graag ook inhoudelijk mee over allerlei dingen, maar je moet mij geen biercantus
laten organiseren.

Penningmeester
Michiel Ruland: Ik kandideer me voor een halfjaar. Vóór dit afdelingscongres had ik contact met
het bestuur en er was nog geen penningmeester. Ik heb dat al een keer gedaan in Limburg, dus ik
wil dat best hier ook een keer doen. Ik wil me ook wel bezig gaan houden met een twinning. Het
hangt verder ook af van wat het bestuur van me verwacht. Ik heb me ook beziggehouden met
dingen organiseren in Limburg dus ik kan de secretaris Organisatie ondersteunen daarbij.

Peet: Michiel, top dat je je kandideert, je hebt er de ervaring voor. Je loopt nu stage, kan je dat
goed combineren?
Michiel: Die duurt maar tot 1 februari.
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Mitchel: Hoe zie je de samenwerking met de KasCo voor je, controlerend of samenwerking?
Michiel: In Limburg heb ik de begroting met de KasCo overlegd, maar ik kreeg er daar niet heel
veel reactie op. Het hangt er vanaf hoe de KasCo dat zelf ziet.
Mitchel: Wat vind jij kernkwaliteiten van een penningmeester en bezit je die?
Michiel: Omgaan met cijfers, structuur hebben. Daar sta ik niet bij iedereen om bekend, maar dat
kan ik zeker wel.
Hannah: Ik begreep dat je voor voorzitter wilde gaan? Klopt dat?
Michiel: Klopt, daar is over gesproken. Ik heb het met Mieke en de anderen erover gehad en we
vonden dit beter voor de verdeling van de functies.
Hannah: Heb je hiervoor dezelfde motivatie?
Michiel: Ik heb er geen natte dromen over, maar ik heb absoluut zin in deze functie. Ik haal vooral
energie uit andere dingen.
Arend: Ben je net zo goed sociaal in het echt, als op je sociale media?
Michiel: Ik kan prima met het LB overweg en met ander mensen. Op sociale media kom ik soms
wat hard door de bocht, maar ik ben iemand die erg open is en voor samenwerking is.
Arend: De lijn van vandaag is nieuwe impulsen en een nieuwe boost voor de afdeling om
opgevolgd te kunnen worden. Denk ook aan hoe dit overkomt bij nieuwe leden die jou nog niet zo
goed kennen.
Mitchel: Ik vind je echt een aardige jongen, maar ik vind je digitale reacties onder de maat. Kun je
toezeggen dat je hierop gaat letten als penningmeester van Brabant?
Michiel: Sommige dingen worden best wel uit de context getrokken, af en toe ben ik wat kort door
de bocht. Ik ga daar meer opletten het komende halfjaar. Als het nodig is biedt ik ook mijn excuses
aan voor uitingen die te ver gaan. Ik sta open voor kritiek.

Secretaris Pers & Politiek
Thijs van Rens: Ik wil me ook graag kandideren voor een halfjaar. Afgelopen dinsdagavond zaten
Mieke en ik in overleg over hoe we de opvolging gingen regelen. Zelf ben ik niet iemand die
zomaar weggaat als er geen opvolging is. Er is nog genoeg werk te doen om de afdeling weer laten
bloeien. Nu met de Kamerverkiezingen is het belangrijk om een secretaris Politiek te hebben. Ik
wil meer politieke output genereren in de afdeling. Dat heeft om de bekende redenen een beetje
stil gelegen nu.
Ruben: Hoe ga je het combineren met je functie bij de campagne van D66 Den Bosch?
Thijs: Ik doe bij D66 niks politiek-inhoudelijks en zal geen uitingen namens D66 doen. Politieke
uitingen JD zullen niet via mij gaan, maar via voorzitter en politiek team.
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Peet: Je hebt deze functie natuurlijk al eerder gedaan afgelopen halfjaar. Welke lessen heb je
daaruit geleerd?
Thijs: Je had eerst heel veel losse politieke commissies, die lokaal allemaal wat deden. Nu hebben
moet het nieuwe politiek team gewoon echt de output leveren en ik ga daaraan werken.
Peet: Ga jij het politiek team ook echt leiden als voorzitter?
Thijs: Daar moeten we het nog even over gaan hebben. Ik zal in ieder geval de politieke
verantwoordelijkheid in het bestuur hebben. Het hangt er vanaf of leden voorzitter van het team
willen worden.

Secretaris Promotie & Ledenbinding
Voor deze functie heeft zich niemand kandidaat gesteld.

Secretaris Organisatie
Stijn Wenders: Ik kandideer me voor een halfjaar. Er is afgelopen jaar een nieuwe structuur
opgezet voor activiteiten. Ik wil samen met de afdeling gaan kijken hoe we dat nieuwe team actief
kunnen krijgen. Ik ben al eerder voorzitter geweest van de commissie Eindhoven en ik heb wel
ideeën hoe we weer veel mooie activiteiten kunnen gaan organiseren.
Mitchel: Wat heb je geleerd als voorzitter van de commissie Eindhoven?
Stijn: Het organiseren zelf, is bij een PJO anders dan bij scouting. Hoe benader je een spreker? Hoe
krijg je leden naar je activiteit? Je moet activiteiten neerzetten waar je zelf enthousiast over bent,
dan komen de leden ook wel. Iedere week een toffe activiteit, dan blijven leden terugkomen.
Mitchel: Leden voelen nu niet genoeg eigenaarschap bij activiteit die ze organiseren. Hoe kunnen
we dat verbeteren?
Stijn: Input vragen vanuit leden. Wat zijn thema’s die ze graag willen bespreken? Ik onderschrijf je
punt dat eigenaarschap belangrijk is.
Ruben: Hoe zie je je rol in het bestuur?
Stijn: Sprankelende persoonlijkheid. Gedrevenheid. Ik heb niet als persoon een unieke bijdrage
aan het bestuur, ik ben gewoon Stijn.
Mitchel: Hij is heel grappig op Twitter.
Ruben: Hoe ga je om met het activiteitenteam?
Stijn: Ik wil vooral faciliterend zijn, maar als dat niet werkt moeten we dat veranderen. Het
bestuur organiseert niet voor de leden, maar met de leden. Dat zorgt voor ledenbinding.
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Peet: Kun je dit combineren met je lidmaatschap van een landelijke werkgroep, studie en D66?
Wat als dat activiteitenteam stilvalt?
Stijn: Ik zal keuzes moeten gaan maken en andere dingen misschien moeten laten vallen. Ik denk
op dit moment dat ik er genoeg tijd voor vrij heb.

Algemeen Bestuurslid
Er heeft zich niemand kandidaat gesteld voor deze functie.

Lid KasCo
Ruben van den Bulck: Ik wil me kandideren voor een halfjaar. Ik ben ook benaderd door het
bestuur om bestuurslid te worden. Ik heb daar echter geen tijd voor. Ik wil wel een bijdrage
leveren en daarom lijkt de KasCo me een goede functie. Ik heb nooit een financiële functie gehad,
maar bij mijn studie komt dit wel aan bod. Ik wil me niet meteen voor een jaar kandidaat stellen,
omdat ik me nog niet heb bewezen in iets wat ik nog nooit gedaan heb. Na een halfjaar kijken we
verder. Ik wil voorkomen dat de Limburgse toekomstige penningmeester hier Jos van Reypraktijken gaat houden!
Peet: Leuk dat je je kandideert, denk ik. Ik ken je als iemand die niet goed is met cijfertjes van
treintijden. Kun je dat wel voor de financiële cijfertjes?
Ruben: Ik ben goed in plannen, maar niet in de uitvoering. Voordeel KasCo is dat het controle is, de
treintijden van anderen bekijken.
PAUZE 15:40
OPENING POLITIEK BLOK 14:14

Amendementen op het regionaal politiek programma
AMRPP01 – Liberaal toch?
Indiener (Thijs van Rens):
Ik heb deze vooral ingediend omdat het onduidelijk is of het gaat
om durfkapitaal vanuit de overheid of vanuit investeerders. Als
liberaal moeten we die laatste mogelijkheid geen beperkingen
opleggen.
Voor
Neutraal
Tegen

Indiener:
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Stemming:

Unaniem aangenomen

AMRPP02 – Kennis of leven?
Indiener (Thijs van Rens):
Onderwijs is veel breder dan alleen voorbereiding op je werk. Het
bereidt je ook voor op de rest van je leven. Stem voor persoonlijke
vorming en scholing van mensen.
Voor
Neutraal
Tegen
Indiener:
Stemming:

Aangenomen met overweldigende meerderheid

AMRPP03 – Minder woorden, zeggen meer
Indiener (Thijs van Rens):
Dit is een sterke uitspraak in het politiek programma, maar ik kon
geen cijfers erover vinden. Het is niet onderbouwd, dus haal het
eruit.
Voor
Neutraal
Tegen
Peet: De indiener kon geen
bewijs vinden. Er zijn hier
echter veel expats. Brabanders
vullen die banen niet. Dat lijkt
me een mismatch. Laat het
lekker staan.
Indiener:
Expats kan door verschillende redenen komen, hoeft geen
mismatch te zijn.
Stemming:
Aangenomen met overweldigende meerderheid
AMRPP04 – Minder woorden, zeggen meer part 2
Indiener (Thijs van Rens):
Open data kan voor zoveel meer gebruikt worden. Laten we niet
alleen één voorbeeld gebruiken.
Voor
Neutraal
Tegen
Hanna: Om iets duidelijk te
maken is één voorbeeld beter
dan geen voorbeeld. Het is
juist een heel sterk voorbeeld.
Degene die dit voorbeeld
geschreven heeft is echt
briljant.
Indiener:
Bedankt voor het compliment Hannah, maar stem toch voor!
Stemming:
Verworpen
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AMRPP05 – Banen komen uit de markt, niet uit de overheid
Indiener (Thijs van Rens):
Brabant heeft Essent verkocht. Dat heeft veel geld opgeleverd. We
zijn ervoor dat dit gebruikt wordt om mensen aan het werk te
krijgen. Haal dit eruit, we willen geen Melkertbanen. Laten we het
in plaats daarvan voor iets dat echt werkt: verduurzaming.
Voor
Neutraal
Tegen
Arend: De oude tekst is incorrect. Hanna: Ik vind de huidige tekst
De Essent-gelden zijn al verdeeld heel mooi. Ik vind
in de Agenda van Brabant. Ik kom duurzaamheid belangrijk, maar
graag een keer uitleggen hoe het
banen aan de onderkant van
echt zit. Je kunt niks met dit geld. de arbeidsmarkt zijn ook
belangrijk.
Erik: Banen creëren gaat niet
alleen om Melkertbanen, zoals
Thijs het framede. Veel te kort
door de bocht, banen komen
niet alleen uit de markt.
Indiener:
Stemming:

Kijk wat je wilt stemmen.
Verworpen

MOTIE VAN ORDE (Mieke): 6 en 7 voegen wat toe, dus 9 kan dan toch los aangenomen worden?
Die gaat over iets anders.
Congresvoorzitter: Heeft niet mijn voorkeur, maar we kunnen zo nog even kijken. De nadruk
komt wel anders te liggen.
MOTIE VAN ORDE (Hanna): Ik stel voor om apart te stemmen over 9.
OVERGENOMEN
AMRPP06/07/09 – Belang voor regionale media/Belang en geld voor regionale
media/Minder woorden, zeggen meer, part 3
Indiener AMRPP’s (Thijs
van Rens):

Voor AMRPP07
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We zien dat regionale media steeds meer onder druk komen te
staan, vooral door geldgebrek. Zij zijn de enige die de regionale
politiek volgen. Als we die democratische controle willen, moet
de kwaliteit ervan belangrijk zijn. Ik vind dat de overheid niet
moet sturen op wat wordt gepubliceerd, maar wel dat er
voldoende geld beschikbaar is voor kwaliteit.
Bij AMRPP09 pleiten we voor meer samenwerking met ROC en
hogeschool. Trek het breder dan alleen hoger onderwijs, wat er
nu staat.
Voor AMRPP06/09

Tegen AMRPP07

Tegen

Notulen AAV 161210 der Jonge Democraten Brabant
AMRPP06/09
Steve: ik vind dit een
goed punt. Ik vind het
belangrijk dat we hier in
Brabant voor staan. In
Den Bosch hebben we al
geen lokale omroep
meer.

Indiener AMRPP’s:
Stemming AMRPP07:
Stemming AMRPP06:
Stemming AMRPP09:

Peet: Stem tegen 7.
Klink leuk ‘meer
geld’, maar kijk naar
Omroep Brabant.
Die promoten alleen
carnaval en niet over
politiek.

Regionale media gaan ook over regionale identiteit. Carnaval hoort
daar ook bij.
Aangenomen met overweldigende meerderheid
Vervallen
Unaniem aangenomen

AMRPP08 – Regionale media, belang en meer geld part 2
Indiener (Thijs van Rens):
Stem vóór om het programma niet schizofreen te laten worden.
Voor
Neutraal
Tegen
Indiener:
Stemming:

Aangenomen met overweldigende meerderheid

AMRPP10 – Minder woorden, zeggen meer part 4
Indiener (Thijs van Rens):
Dit gaat erover dat culturele instellingen minder afhankelijk
moeten worden van subsidie. Tegelijk leggen we ook beperkingen
op. Dat is niet handig.
Voor
Neutraal
Tegen
Hanna: Ik vind voorbeelden
juist goed. Anders wordt het
een heel erg lege tekst.
Indiener:
Maak zelf een keuze.
Stemming:
Verworpen
AMRPP11 – Vrijheid blijheid
Indiener (Thijs van Rens):
Culturele instellingen mogen meer ondernemend zijn. Geef ze dan
ook die vrijheid om meer ondernemerschap te tonen, zonder dat ze
door regelgeving worden tegengehouden.
Voor
Neutraal
Tegen
Michiel: Wat is dan nu
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beperkende wet- en regelgeving?
De instellingen moeten op een bepaalde tijd dichtgaan, festivals
moeten buiten de binnenstad plaatsvinden op plekken die niet
bereikbaar zijn. Geef ze de vrijheid om met lokale overheden in
gesprek te gaan en de instellingen te laten floreren.
Unaniem aangenomen

Indiener:

Stemming:

AMRPP12 – En de inwoners dan?
Indiener (Thijs van Rens):
Om draagvlak te creëren moeten buurtbewoners bij feesten en
dergelijke worden betrokken.
Voor
Neutraal
Tegen
Ruben: Ik vind het goed dat er
met bewoners wordt
geplaatst, maar er staat nu
alleen met omwonenden. Er
zijn ook ondernemers en
mensen die dichtbij de
parkeerplaats wonen. Ik vind
dit te beperkend.
Erik: Samenspraak leidt juist
tot beperking. Iedereen kiest
dan voor zijn eigen nachtrust.
Als je op De Heuvel komt
wonen, weet je van tevoren
dat er af en toe een feestje is.
Heb vertrouwen in de omwonenden.
Verworpen

Indiener:
Stemming:

Congresvoorzitter: Ik schors de vergadering tot 14:55.
SCHORSING OM 14:37
OPENING OM 14:55

Actuele politieke moties
APM01

Oeter oeter oeter weg met die scooter

Indieners:

Ruben van den Bulck
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Woordvoerder Ruben van den Bulck
:
Constaterende
dat

Overwegende
dat

●

Bromscooters en snorfietsen zijn 1% van het verkeer beslaan

●

Scooters tot 2.700 keer zo veel vervuilend zijn als een bestelbusje

●

Bromscooters en snorfietsen verantwoordelijk zijn voor 10 tot 20
procent van de koolmonoxide die het verkeer uitstoot

●

Bromscooters en snorfietsen verantwoordelijk zijn voor 25 tot 30
procent van de koolwaterstoffen die het verkeer uitstoot

●

Dit omdat zij het meeste de schadelijke stoffen inademen en omdat zij
het vaakst worden aangereden.

●

Er elk jaar overlijden in Nederland 5.700 mensen aan de gevolgen van
luchtvervuiling en 12.000 mensen belanden met spoed in het ziekenhuis.

●

Bromscooters en snorfiets verantwoordelijk zijn voor 10% van de
verkeersslachtoffers

●

Deze slachtoffers van bromscooters en snorfietsen voornamelijk in
binnensteden vallen.

●

Koolwaterstoffen dragen bij aan de vorming van schadelijke deeltjes in
de lucht en benzeen, deze stoffen zijn kankerverwekkend.

●

Bromscooters en snorfietsen een bedreiging voor de gezondheid van
fietsers en voetgangers zijn.

●

Fietsen en lopen gezond moet blijven.

●

Mensen vaker fietsen en wandelen als bromscooters en snorfietsen
minder bedreigend zijn.

●

De Jonge Democraten voor een schone, duurzame en gezonde
samenleving zijn.

Spreekt uit dat De Jonge Democraten voorstanders zijn van een verbod op bromscooters en
snorfietsen in steden.
Toelichting:
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De Jonge Democraten zijn al voorstander van 'een verbod op de verkoop van
scooters met verbrandingsmotor, zodat op termijn enkel elektrische scooters
overblijven'. Er is een grotere kans dat bromscooters en snorfietsen uit steden
geweerd gaan worden, dan dat er een totaal verbod kom op scooters met
verbrandingsmotor.

Notulen AAV 161210 der Jonge Democraten Brabant
APM01 – Oeter oeter oeter weg met die scooter
Indiener (Ruben van den
De JD is wel voorstander van een verbod op brommers met een
Bulck):
verbrandingsmotor. Ik denk dat dit haalbaarder is op korte termijn
Ze zijn een klein deel van het verkeer, maar veroorzaken veel
slachtoffers. Milieuzones zijn daarnaast vooral bedoeld voor
auto’s, maar scooters zijn ook vervuilend.
Voor
Neutraal
Tegen
Thijs: Waarom geldt dit alleen
Marijn: Heb je net een mooie
voor de binnenstad en niet voor
scooter gekocht, moet je hem
de rest van het land?
wegdoen. Zonde! En dan die
verkopers! Moeten we echt
Michiel: Waarom is dit actueel?
niet willen.
Waarom alleen scooters die niet
elektrisch zijn?
Hannah: Die 90 procent gaat
over verbrandingsmotor, dus
dit is overbodig.
Indiener:
Het is ook zonde dat je niet meer kunt fietsen zonder uitlaatgassen
in te ademen. Een algeheel verbod ben ik niet voor, in steden
maken scooters en fietsers vaak gebruik van hetzelfde stukje weg.
Het probleem zit vooral in de binnensteden.
Stemming:
Verworpen
MOTIE VAN ORDE (Arend): Ik heb een stemkaart gevonden.
Danny neemt de stemkaart in beslag.
APM02

Ouderen terug achter de geraniums

Indieners:

Ruben van den Bulck

Woordvoerder Ruben van den Bulck
:
Constaterende
dat
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●

Jongeren langer zullen leven dan de huidige 65-plussers

●

Het aantal 65-plussers groeit

Notulen AAV 161210 der Jonge Democraten Brabant
Overwegende
dat

●

De Jonge Democraten een politieke jongeren organisatie zijn

●

Recente electorale resultaten een duidelijk verschil in stemgedrag tussen
ouderen en jongeren laat zien

●

Ouderen keuzes makkelijker voor de korte termijn kunnen maken

●

Jongeren langer zullen moeten leven met beslissingen die nu genomen
worden

●

Ouderen en jongeren soms tegenstrijdige belangen hebben

●

De belangen van jongeren nu niet goed vertegenwoordigt kunnen
worden doordat er meer ouderen dan jongeren en daarom de stem van
ouderen hiermee de facto zwaarder telt dan die van jongeren

Spreekt uit dat Mensen ouder dan 65 jaar geen stemrecht meer moeten hebben.

APM02 – Ouderen terug achter de geraniums
Indiener (Ruben van den
Minderheden moeten beschermd worden. Jongeren zijn zo’n
Bulck):
minderheid. Ouderen maken nu de keuzes voor ons, kijk maar naar
het klimaat. We moeten weer het heft in eigen hand nemen.
Voor
Neutraal
Tegen
Michiel: Onze samenleving
Thijs: Leuke discussie. Waarom
Mariska: Mensen leven steeds
is op te delen in drie
65 en niet bijvoorbeeld 50 of 70? langer, dat betekent niet dat je
groepen: onder de 18, 18Wat is de gedachte achter de
bij 65 al niet meer competent
65 en 65+. Stem VOOR
laatste zin?
bent om te stemmen.
want onder de 18 mag je nu
Daarnaast nemen jongeren
ook niet stemmen, dus tot
hun verantwoordelijkheid niet
dat zo is moeten we de
bij het stemmen. Je moet hen
ouderen ook geen
motiveren.
stemrecht geven.
Indiener:
Ouderen hebben hun eigen partijen. Wij jongeren moeten ons ook
verenigen. De eerste stap is om te zorgen dat we minder hard
moeten werken daarvoor.
Stemming:
Verworpen met 7 stemmen VOOR en 9 stemmen TEGEN

Politieke moties
PM01 – Big Brother
Indiener (Thijs van Rens):
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Er zijn nog veel gemeenten in Nederland waar je nog niet vanuit je
luie stoel kunt meekijken naar de gemeenteraad, bijvoorbeeld Den

Notulen AAV 161210 der Jonge Democraten Brabant

Voor
Ruben: Wat is er nou fijner
dan in je joggingbroek
achter je laptop politiek te
volgen.

Indiener:
Stemming:

Bosch. Stem voor transparantie.
Neutraal

Tegen
Arend: Het is oncomfortabel
als volksvertegenwoordiger
om te weten dat mensen in
pyjama naar je kijken. Er zijn
ook mensen die allerlei vieze
dingen zitten te doen. Politiek
volgen moet wel een beetje
met sociale controle zijn en
goed gekleed.

Stem VOOR, mensen die minder mobiel zijn hebben nu geen
mogelijkheid om raadsvergaderingen te volgen.
Aangenomen met overweldigende meerderheid

PM02 – Geen toetreding Turkije tot de EU
Indiener (Thijs van Rens):
Er zijn een aantal dingen gebeurd in Turkije die niet helemaal bij de
Europese democratie passen. Laten we zorgen dat die democratie
eerst daar een beetje is opgebouwd.
Voor
Neutraal
Tegen
Peet: Deze motie klinkt
sympathiek, maar je zegt
hiermee ‘never nooit’. Ze
kunnen ook het goede pad
kiezen en dan heb je de deur al
dichtgegooid. Ze moeten
kunnen toetreden als ze aan
de voorwaarden voldoen.
Ruben: Wij zetten de trend als
JD. We moeten blijven praten
zodat ze kunnen toetreden als
ze aan de voorwaarden
voordoen.

Indiener:
Stemming:
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Hanna: Eens met vorige
sprekers, te verstrekkend dit.
Je hebt nu geen stok achter de deur. Je kunt altijd een nieuwe
motie aannemen om toch weer gesprekken te beginnen. Turkije
kan net zo goed bij Azië horen.
Verworpen

Notulen AAV 161210 der Jonge Democraten Brabant
PM03 – Ongesuikerde labels voor frisdrank
Indiener (Thijs van Rens):
Ik sta hier namens Marijn die niet aanwezig is. Maak je eigen keuze.
Voor
Neutraal
Tegen
Mitchel: Zijn we hier al niet voor? Ruben: Ik vind het jammer dat
hier alleen frisdrank staat. Er
Michiel: Wat zijn grote
zijn ook andere producten met
hoeveelheden? Hoe definieer je
veel suiker. We hebben al hele
dat?
mooie Europese regels
hiervoor, dus het is overbodig.
Indiener:

We zijn alleen voor een belasting niet voor een waarschuwing. Ik
heb geen idee wat groot is. Maak je eigen keuze.
Aangenomen met overweldigende meerderheid

Stemming:

Verkiezingsuitslag
Naam

Functie

Ruben van
den Bulck

KasCo

Totaal
uitgebrachte
geldige
stemmen
16

Naam

Functie

Stijn
Wenders
Thijs van
Rens
Michiel
Ruland
Liselot
Dujardin
Mieke de
Wit

Secretaris
Organisatie
Secretaris Pers
& Politiek
Penningmeester
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Algemeen
Secretaris
Voorzitter

Voor

Tegen

Blanco

Verkozen?

16

0

0

Ja

Totaal
uitgebrachte
geldige
stemmen
15

Voor

Tegen

Blanco

Verkozen?

15

0

0

Ja

17

15

1

1

Ja

17

15

1

1

Ja

18

17

0

1

Ja

17

16

0

1

Ja

Notulen AAV 161210 der Jonge Democraten Brabant

Rondvraag
Mieke: Ik wil een momentje van dank uitspreken voor Arend en Jurjen van de KasCo. Ze zijn er nu
niet, maar krijgen volgende keer een bedankje als we ze weer zien.
Geef allemaal je keuze voor het kerstdiner door aan Thijs. Je mag ook een date meenemen als je
wilt.
Sluiting: 16:13
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