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Voorwoord 
 
Beste congresganger, 
 
Voor je ligt de derde congreskrant van het najaarscongres in Nijmegen. Allereerst wil ik alle afdelingen, 
werkgroepen en leden bedanken die voorstellen hebben ingediend. Daarnaast wil ik het congresteam van de 
afdeling Arnhem-Nijmegen bedanken voor hun geweldige inzet. 
 
Door de wijzigingen die zijn aangenomen op het congres over het politiek programma is de vorm van deze krant 
anders dan voorgaande congreskranten. De JS werkt niet langer met een politiek programma, daarom zullen 
voortaan alleen de voorstellen zoals ze zijn aangenomen vermeld worden in de congreskrant. Voor de 
duidelijkheid heb ik in deze krant de originele nummering behouden, zodat ze eenvoudig te vinden zijn in het 
politiek programma dat als basis diende voor deze voorstellen. 
 
Nieuwe standpunten hebben een lichte achtergrond en reeds bestaande teksten een donkere. In geval dat een 
motie is ingetrokken over een bestaand standpunt, is het originele standpunt vermeld. 
 
Met revolutionaire groet, 
 
 
Dennis Tak 
Vicevoorzitter/secretaris 
Jonge Socialisten in de PvdA 
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  Halfjaarverslag Landelijk Bestuur 
 
Vrienden, 
 
Het eerste halfjaar zit er al weer op, de tijd is voorbij gevlogen. We zijn enthousiast van start gegaan en 
in dit verslag kun je lezen waar we ons zoal mee bezig hebben gehouden.  
 
Politiek 
Op politiek vlak hebben we ons op een aantal punten flink uitgelaten. Goed voorbeeld daarvan is het 
pensioenakkoord, zo hebben we gedemonstreerd in de tweede kamer en een motie ingediend op de 
politieke ledenraad waarin we ons uitspreken tegen het pensioenakkoord. Om met een goed alternatief 
te komen hebben we samengewerkt met de AVV, DWARS, JD, JOVD en SGPJ. Dit heeft uiteindelijk 
geresulteerd in een manifest dat reeds 6.600 mensen hebben ondertekend. 
 
Daarnaast is ook de Eurocrisis niet aan ons voorbij gegaan, we hebben gepleit vóór Euro-obligaties en 
strenger toezicht. Daarnaast heeft het landelijk bestuur zich via diverse kanalen ook negatief uitgelaten 
over de mogelijke introductie van belasting op financiële transacties.  Verder zijn we druk bezig met de 
voorbereiding van de masterclass woningmarkt. 
 
Bovendien ook niet onbelangrijk zijn we als JS verscheidene keren in de media geweest om ons licht te 
laten schijnen over waar het met de PvdA heen moet. Die vraag zal ons het komende half jaar en 
daarna zeker nog bezig houden. 
 
Financiën 
Op het gebied van de financiën is de afgelopen maanden veel gebeurd. De JS heeft afscheid genomen 
van de bureaucoördinator, wat er toe heeft geleid dat de penningmeester een aantal extra taken op zich 
heeft genomen op het gebied van financiën en de boekhouding. De meerjarenbegroting die in juni 
werd gepresenteerd is verder gespecificeerd in een sluitende begroting voor 2012 en ook hebben we als 
bestuur een voorstel gedaan om over te stappen op een nieuw model voor de financiering van 
afdelingen. Tobben blijft het met de ING, die nog onvoldoende meewerkt met de afdelingen. 
 
Organisatie 
Binnen de organisatie van de JS lag er nog een opdracht die dit bestuur mee had gekregen van onze 
voorgangers, ervoor zorgen dat de afspraken uit het convenant met de PvdA goed worden nageleefd en 
waarnodig juist uitgevoerd door zowel JS als PvdA. Met ingang van 1 september werken we volledig 
volgens de nieuwe afspraken.  
 
Op de adviesraad in mei is ook gevraagd aan het presidium en bestuur om te kijken naar nieuwe 
mogelijkheden om het scouten van talent in de vereniging te verbeteren. Hierover hebben we in 
september op de adviesraad met elkaar gesproken en wij zijn erg blij met de uitkomsten. Tevens 
verwelkomen wij initiatieven die vanuit de leden die op dit terrein zijn opgezet. We zien dan ook erg uit 
naar het debat op dit congres over dit onderwerp.  
 
Tevens zijn we gestart met de uitwerking van het congres nieuwe stijl. Eén van onze speerpunten is 
ervoor zorgen dat er meer ruimte is voor debat op het congres en tegelijkertijd ervoor zorgen dat onze 
standpunten eenvoudiger terug te vinden zijn voor leden en geïnteresseerden. 
 
Afdelingen & Trainingen 
Er zijn goede stappen gezet in de richting van mooie trainingen, te beginnen met het afgelopen PIT 
weekend. De eerste paar maanden staan vooral in  het teken van verkenning, voorbereiding en opzet. 
In de komende maanden zal het gaan om uitvoering en dan hopen we de JS’ers een 
trainingsprogramma te kunnen bieden waar zij zowel binnen als buiten hun afdeling veel profijt van 
hebben. 
 
In het kader van de afdelingen is het bestuurslid afdelingen en trainingen het hele land afgegaan om 
input te verkrijgen, maar ook om steun te verlenen daar waar de leden het nodig vinden.  De 
ondersteuning zal blijven en we hopen in de komende maanden meer activiteiten van afdelingen te 
kunnen bezoeken. 
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Internationaal 
Op internationaal terrein is het laatste half jaar veel gebeurd. Zo waren afgelopen zomer 25 JS’ers in 
Oostenrijk om deel te nemen aan het IUSY festival. Onder leiding van IUSY vertegenwoordiger Dewi 
Koning werd het een prachtige week vol workshops, discussies en internationale feestjes.  
 
Sinds het congres is de Werkgroep Internationaal Beleid bijna maandelijks bij elkaar gekomen met een 
actieve groep JS’ers. De werkgroep is onderdeel van het internationaal team geworden en zal de 
drijvende kracht achter alle ideeën, discussies en activiteiten van 2012 worden.  
 
In januari zal er een internationale resolutie op het PvdA congres verschijnen, een aantal JS’ers was 
aanwezig bij de zomerschool en heeft daar input geleverd voor deze resolutie. 
 
Samen met Animo (Vlaamse partnerorganisatie)  is er een werkbezoek naar het Joegoslavië Tribunaal 
geweest. De 25 plekken waren razendsnel vol en dit heeft er toe geleid dat het een tweede keer 
georganiseerd wordt. De JS heeft op de Afrikadag van zich laten horen tijdens het PJO debat.  
 
Daarnaast werd op het afgelopen congres duidelijk dat het belangrijk is dat de JS rechtstreeks contact 
onderhoudt met haar partnerorganisaties. De warme band met Animo levert steeds betere resultaten 
op, daarnaast zijn we begonnen contacten met Jusos (Duitse partnerorganisatie) op te zetten. Een 
groepje JS’ers heeft projecten uitgezet op het regionale NRW congres van Jusos. We hebben ook een 
vervolguitnodiging voor het nationale congres ontvangen. De JS was aanwezig bij het congres van SSU 
(Zweedse partnerorganisatie) en we hebben met vier JS’ers een week lang DSU (Deense 
partnerorganisatie) ondersteund bij de nationale verkiezing. 
 
Diverse afdelingen hebben aangegeven een partnerstad te zoeken wat mogelijk zou kunnen leiden tot 
uitwisselingen op afdelingsniveau.  
 
Afgelopen jaar zijn er twee JS’ers als proef naar het Europarlement geweest. Sindsdien hebben we 
gekeken naar de mogelijkheden om dit te voort te zetten. Komen jaar mogen 6 JS’ers een dag naar het 
Europarlement voor een snuffelstage bij een Europarlementariër. Aan de hand van motivatiebrieven 
zullen we mensen hiervoor selecteren. 
 
Leden 
In de zomer zijn we op bijna 20 verschillende plekken geweest om de JS onder studenten te promoten. 
We hebben dit jaar voornamelijk geprobeerd om mensen informatiepakketjes aan te smeren. Dit is een 
kleinere stap voor studenten dan dat ze meteen lid worden, en wij hebben de gegevens van de 
geïnteresseerde zodat we ze na kunnen bellen. Hierdoor zijn er relatief veel nieuwe leden bijgekomen. 
Nieuwe ledentraject samen met Jochem Rietjens. 
 
Voorgaande jaren was er per jaar één nieuwe ledendag, georganiseerd in samenwerking met de PvdA. 
Dit jaar willen we meerdere nieuwe ledenactiviteiten organiseren, zodat op ieder moment van het jaar 
een geschikt moment is om in te stappen. De ideeën hiervoor zijn samen met Jochem Rietjens 
uitgewerkt, ze moeten nu alleen nog uitgevoerd worden. 
 
Vorig jaar is er met de PvdA een convenant gesloten. De kern van dit stuk is dat we meer willen samen 
werken op het gebied van ledenwerving. Nog voor het congres zijn alle 1.700 PvdA leden onder de 
28,die niet lid zijn van de JS, benaderd voor het nieuwe combilidmaatschap. Vanaf januari is het 
combilidmaatschap nog voordeliger. Daarnaast zijn we samen met de PvdA bezig om MBO’ers te 
benaderen. 
 
Communicatie & Campagnes 
In de afgelopen periode zijn de overkoepelende lijnen van communicatie vooral neergezet. Naast de 
eerste stappen voor het opzetten van een permanent campagneteam zijn er veel besprekingen geweest 
over de online communicatiemogelijkheden van de Jonge Socialisten. Deze gesprekken zijn in een 
vergevorderd stadium. Er is veel rekening gehouden met de opmerkingen vanuit verschillende 
afdelingen. De professionalisering moet zich verder doorzetten naar de huisstijl van de 
afdelingswebsites. Elke afdelingswebsite moet er hetzelfde uitzien, met dezelfde zeer uitgebreide 
mogelijkheden ten aanzien van online communicatie. Dit is kostenbesparend, want de afdelingen 
hoeven dan niet zelf hun hosting te regelen, maar het is vooral makkelijker overdraagbaar, omdat het 
een beheersbaar, generiek, systeem is. Ook zal de nieuwsbriefmogelijkheid, zoals reeds nu door het 
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landelijk bestuur gebruikt wordt, beschikbaar komen voor alle afdelingen, wat ook de herkenbaarheid 
van onze vereniging ten goede zal komen naar leden en geïnteresseerden.  
 
Eveneens zijn we druk in de weer met de PvdA aangaande samenwerking op het gebied van 
ledenwerving en campagnevoeren, zo zijn er verregaande gesprekken met Tanja Jadnanansing om 
acties te organiseren op het gebied van onderwijs en zijn we reeds nu al druk bezig met het plannen 
van activiteiten rondom het thema voor het voorjaar, vrouwenhandel.  
 
In het kader van het vooruitblikken hopen we op een stabiel en actief permanent campagneteam. De 
aanmeldingen daarvan blijven helaas wat achter. Dat maakt het lastig om nu al actief aan de slag te 
gaan: alleen kunnen we niks, samen werkt beter! De website zal medio 2012 in volledig vernieuwde 
vorm (technologie, niet design) online verschijnen. Ook is er dan een nieuw e-mailsysteem 
beschikbaar, waarbij het spam probleem, waar afdelingen en werkgroepen last van hebben, opgelost 
zal zijn.  
 
Deze combinatie van interne aanpassingen en extern vlammen zorgt ervoor dat we onwijs veel zin heb 
in de komende periode en samen met jullie de vereniging bekender en activistischer te maken! 
 
Met rode groet, 
 
Rick Jonker, voorzitter 
Dennis Tak, vicevoorzitter/secretaris 
Marnix Brinkman, penningmeester 
Jules Blaisse, politiek secretaris 
Jean-Micheal Derksen, bestuurslid communicatie & campagnes 
Maruschka Gijsbertha, bestuurslid afdelingen & trainingen 
Emma van de Meerendonk, bestuurslid leden 
Eva Ruijters, internationaal secretaris 
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  Uitslag Verkiezingen 
Alle kandidaten met een * achter hun naam zijn gekozen. De genen zonder * achter hun naam, hadden niet genoeg 
stemmen van het congres om verkozen te worden voor de positie. 
 
 Voor Tegen Blanco 

Beroepscommissie 
Micha Lubbers* 49 2 25 

Penningmeester 
Toon Geenen* 47 9 1 

Scoutingcommissie 
Huub Kappert* 40 0 0 
Lieke Kuijper* 45 0 0 
Harm Steijn* 43 8 9 
Richard Hopperman* 36 8 14 
Denise Karman* 41 7 11 
Bo Schijven* 44 6 8 
Arnne Mosselman* 44 10 4 
Tim Verbeek 23 16 18 
Ahmed Ali 32 12 16 

IUSY Vertegenwoordiger 
Fatihya Abdi* 54 1 0 

ECOSY Vertegenwoordiger 
Fatihya Abdi* 54 1 0 
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  Beslispunten 

B 1 ScoutingCie 

Indiener: Afdeling Rijnmond, Utrecht, Den Haag, Brabant, Werkgroep Emancipatie en 
Diversiteit 
Het congres kiest zeven leden uit tijdens het voorjaarscongres (met uitzondering van de eerste commissie die 
tijdens het najaarscongres wordt gekozen).   
  
Eisen aan kandidaten:   
• Niet meer dan een lid per afdeling, tenzij er niet genoeg leden zijn die zich verkiesbaar stellen;  
• Maximaal twee oud-Landelijk-Bestuursleden;  
• De commissie moet gender balanced zijn;  
• De leden moeten gemotiveerd aangeven waarom ze deel willen nemen in de commissie;  
• Intern moet er na de verkiezingen een voorzitter worden aangewezen die namens de commissie zal spreken en 
extern eindverantwoordelijk is;  
• Van de commissieleden wordt verlangt dat ze een intentie verklaring tekenen, waar is aangegeven dat ze 
gedurende de commissietermijn zich niet zullen kandideren voor het landelijk bestuur.  
• Er zal een jaarlijkse evaluatie plaats vinden.   
  
Taken van commissie:   
• Mag leden actief benaderen en op verzoek adviseren;  
• Houdt gesprekken met leden;  
• Is verantwoordelijk voor het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten;  
• De commissie maakt zijn voorkeur bekend tijdens het congres, door een advies uit te brengen;  
• Wordt een kandidaat niet geschikt geacht dan dient het schriftelijk bekend te worden gemaakt aan de 
desbetreffende kandidaat, met de vermelding van de reden;  
• Bij het uitbrengen van advies moet de commissie rekening houden met diversiteit en kwaliteit van de 
kandidaten en het gehele landelijke bestuur;  
• De commissie moet tijdens het voorjaarscongres in staat zijn onderbouwd zijn keuze te  
verantwoorden;  
• De keuze voor een kandidaat zal nooit en te nimmer  gebaseerd mogen zijn op de voorkeur van één persoon uit 
de commissie.  
  
Leden van JS:   
• Hebben het recht om de commissie tijdens het voorjaarscongres ter verantwoording te roepen;  
• Hebben het recht om zelf de commissie te benaderen voor informatie over Landelijk Bestuursfuncties ;  
• Hebben het recht om op eigen initiatief zich kandidaat te stellen, zonder de tussenkomst van   
commissie.  
  

B 2 Kiloknallers bij de JS 

Indiener: Afdeling Amsterdam 
Constaterende dat, 

• De JS vindt dat dierenwelzijn altijd moet prevaleren. 
 
Overwegende dat, 

• In de bio-industrie dierenwelzijn niet voorop staat; 

• De JS regelmatig kiloknallers serveert bij activiteiten; 

• Vegetarische vleesvervangers of biologisch vlees een diervriendelijker alternatief zijn dan vlees 
afkomstig uit de bio-industrie. 

 
Besluit dat, 

• De JS tijdens PIT-weekenden, congressen en andere activiteiten in de toekomst geen vlees afkomstig uit 
de bio-industrie serveert; 

• Er wordt gekeken naar het beste alternatief voor vlees uit de bio-industrie, zoals vegetarische 
vleesvervangers of biologisch vlees. 

B 3 Cohen en Ploumen op de biechtstoel 

Indiener: Afdeling Den Haag 
De JS moet ‘de kritische luis in de pels’ van de PvdA zijn. Het debat moet daarom samen met de politieke top en 
de partijtop gevoerd worden. De JS stelt zich als doel om op elk congres van de Jonge Socialisten iemand van 
zowel de partijtop (bijvoorbeeld: Lilianne Ploumen) en de politieke top (bijvoorbeeld: Job Cohen) op het congres 
te hebben en met beide – achtereenvolgens –  te debatteren over de politieke lijn van de PvdA en de 
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partijtoekomst/functioneren. Dit ‘verantwoordingsdebat/aanbevelingsdebat’ moet een van de kernen worden 
van de congressen. Op die manier laat de JS zich nog beter gelden in de grote mensen partij. De JS moet – samen 
met landelijk bestuur, adviesraad, afdelingen en presidium – zo snel mogelijk met een plan van aanpak komen 
om dit idee te realiseren. 

B 4 Leve het congres 

Indiener: Afdeling Den Haag 
De JS bepaalt onderwerpen die spelen voor de langere termijn tijdens de eerste adviesraad van het nieuwe 
landelijke bestuur. Voorafgaand aan die adviesraad maakt het landelijke bestuur een inventarisatie langs de 
afdelingen, werkgroepen en leden om in kaart te brengen welke onderwerpen het meeste leven.  
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  Moties, Hoofdstuk 2: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

M 1 Openbaar Onderwijs 

2.1. Openbaar Onderwijs 
Scholen zijn bij uitstek de plek waar kinderen in contact komen met leeftijdsgenoten met verschillende sociale en 
culturele achtergronden en zich daaraan kunnen spiegelen. Bijzonder onderwijs gebaseerd op religie belemmert 
dit proces, omdat het leidt tot gesegregeerde scholen. De JS vindt daarom dat elke leerling openbaar onderwijs 
zou moeten genieten. Op alle scholen zouden algemeen aangenomen wettenschappelijke feiten moeten worden 
onderwezen( zoals de evolutieleer), ongeacht achtergrond van de instelling. Overige levenbeschouwelijke 
invulling moet met particulier geld worden betaald. Om de leerlingen toch bewust te maken van de grote rol die 
religie inneemt in onze samenleving, dient deze op een neutrale manier, in de lessen behandelt te worden. 
 
Andere alternatieve methoden uit het bijzonder onderwijs (zoals de montessori- of vrije school) moeten 
ondergebracht worden bij het openbaar onderwijs, mits ze aan de hieraan gestelde eisen voldoen. 

M 2 Bijzonder Onderwijs 

2.2.2. Bijzonder Onderwijs 
Leerlingen en docenten worden te vaak geweigerd omdat ze de identiteit van de school niet voldoende 
onderschrijven. Het is verkeerd om een discriminerende instelling te subsidiëren. Daarom moet artikel 23 van de 
grondwet worden aangepast; discriminatie van leerlingen moet niet meer mogelijk zijn op scholen die vanuit de 
overheid geld ontvangen.  

M 3 Schoolzwemmen 

2.2.3. Schoolzwemmen 
GESCHRAPT 

M 4 Schoolgym 

2.2.4. Schoolgym 
Sinds 2005 studeren pabostudenten af zonder lesbevoegdheid voor het vak gymnastiek. De JS vindt dat alle 
leerkrachten een eenvoudige gymles moeten kunnen geven. Daarnaast dient er op iedere school een 
vakleerkracht gymnastiek aanwezig te zijn die complexere sportlessen kan doceren. In het basisonderwijs zijn er 
nu te weinig gekwalificeerde leerkrachten om gym te geven. Dit heeft als gevolg dat er niet of nauwelijks gym 
wordt gegeven, maar alleen spellessen omdat materialen niet gebruikt mogen worden door ondergekwalificeerd 
personeel. Lichaamsbeweging is belangrijk, zeker met het oog op de huidige overgewichtproblematiek. 
Gymnastiek stimuleert kinderen om buiten school meer te gaan sporten en draagt tevens bij aan sociaal-
emotionele ontwikkeling van de kinderen. De JS vindt dat alle pabostudenten tijdens hun opleiding een 
bevoegdheid gym moeten halen en dat de helft van de lessen gym op de basisschool door een vakleerkracht 
gymnastiek gegeven dienen te worden. Tevens moet schoolzwemmen verplicht zijn voor groep 3 en 4. 

M 5 Passend Onderwijs 

2.2.5. Passend Onderwijs 
De JS vindt dat elk kind recht heeft op passend onderwijs en de daarbij horende onderwijsondersteuning. Wij 
wijzen elke onevenredige bezuiniging op dit systeem af wanneer dat afbreuk doet aan de ontwikkeling van het 
kind. 

M 6 Uitgangspunt 

2.3.1. Uitgangspunt 
Voorgezet onderwijs houdt voor ons in dat elke leerling zijn talenten kan ontplooien, ongeacht welk niveau hij 
heeft. Daarbij bereidt  het de jong volwassene voor op zijn toekomst en plek in de Nederlandse maatschappij. 
Voor de JS houdt voortgezet onderwijs in dat iedere leerling een gelijke kans krijgt om zijn of haar eigen talenten 
maximaal te kunnen ontwikkelen ongeacht welk niveau de leerling heeft.  Dit is een onmisbare voorbereiding 
voor emancipatie, economische zelfstandigheid en persoonlijke groei binnen onze samenleving. 
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M 7 Langstudeerboete 

2.5.9. Langstudeerboete 
De JS is van mening dat sociaaleconomische redenen nooit invloed mogen hebben op de toegankelijkheid van het 
Hoger Onderwijs en spreekt zich daarom uit tegen de langstudeerboete. De JS is zich ervan bewust dat het 
hebben van een diploma de kansen vergroot op de arbeidsmarkt en dat de betaalbaarheid van het Hoger 
Onderwijs een issue is. Het is echter onwenselijk de studenten te laten opdraaien voor de hogere kosten 
gedurende de studieperiode. Dit zal immers veel studenten afschrikken tot doorstuderen, wat Nederland als 
kennisland doet devalueren. De betaling kan achteraf geschieden, naar rato van inkomen. De JS pleit dan ook 
voor een sociaal leenstelsel. 

M 8 & 9Sfeer 

2.3.7. Sfeer 
Veiligheidscontroles kunnen het gevoel van onveiligheid op scholen vergroten. De JS is van mening dat er per 
situatie moet worden beoordeeld of deze maatregelen ook daadwerking bijdragen aan de veiligheid. 

M 10 Religie 

2.3.8. Religie 
De JS vindt het onacceptabel wanneer leerlingen of docenten op grond van godsdienst, levensovertuiging, 
politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele geaardheid of andere niet ter zake doende eigenschappen worden 
geweigerd op scholen. Artikel 23 moet worden aangepast zodat discriminatie tegenover leerlingen niet meer kan 
voorkomen.  

M 11 1000-urennorm 

2.3.10. 1000-urennorm 
Het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs gaat ten dele gepaard met het aantal lesuren dat wordt 
gegeven. Daarnaast moet bij het behalen van de 1000-urennorm niet alleen worden gekeken naar het aantal 
lesuren, maar ook naar extracurriculaire activiteiten. Op deze manier kunnen middelbare scholen gevarieerder 
onderwijzen en de kwaliteit van hun onderwijs voorop stellen. De JS vindt het belangrijk dat de kwaliteit van het 
voortgezet onderwijs wordt gewaarborgd en wordt verbeterd. 
 
Het moet beter worden vastgesteld wat 'lestijd' is en wat niet. Zo wordt onduidelijkheid voorkomen en is controle 
beter mogelijk. Vrijheid voor de eigen aanpak van een school moet uiteraard gewaarborgd worden; garantie voor 
scholieren op kwalitatieve lessen echter ook. De nu gestelde voorwaarden zijn onvoldoende. In ieder geval moet 
het niet meer mogelijk zijn om zelfwerkuren zonder actieve begeleiding onder de urennorm te laten vallen. 
Controle op de inhoudelijke invulling van de urennorm, volgens de te stellen kaders, is uiteraard erg belangrijk. 
Ook moet onderzocht blijven worden of de urennorm überhaupt gehaald kan worden door scholen met 
inhoudelijke lessen. 

M 12 MBO 

2.4.2. MBO 
Door fusies zijn MBO-instellingen verworden tot grote leerfabrieken. We noemen dit regionale opleidingscentra 
(ROC). Als gevolg hiervan is er veel bureaucratie ontstaan. Er wordt daardoor teveel geld uitgegeven aan een 
bestuurlijke bovenlaag, terwijl dit geld beter geïnvesteerd kan worden in de ondersteuning van de studenten. De 
JS pleit daarom voor een fusiestop en is een voorstander van defuseren. 

M 13 Onderwijs 

2.4.3. Onderwijs 
Alle opleidingen die onderwezen worden op de ROC’s dienen voldoende voor te bereiden op het uitvoeren van 
beroepen. Invulling van de opleidingen kan onderling variëren, maar het beroepsgerichte onderwijs moet ten alle 
tijden van kwalitatief hoog niveau zijn dat aansluit op de arbeidsmarkt. De JS wil daarom dat de inspectie zich 
ook gaat toeleggen op deze vraag en ROC’s dwingt om studenten van te voren te informeren over het 
loopbaanperspectief van een opleiding. Dit dient goed afgestemd te worden met het (regionale)  bedrijfsleven 
met behulp van de huidige kenniscentra. 

M 14 Competentiegericht Leren 

2.4.4. Competentiegericht Leren 
GESCHRAPT 

M 15 OV-Jaarkaart 

2.4.7. OV-Jaarkaart 
Op dit moment wordt er een onderscheid gemaakt tussen minderjarige studenten in het hoger onderwijs en 
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middelbaar beroepsonderwijs. MBO’ers hebben namelijk niet per definitie recht op een ov-jaarkaart waardoor ze, 
vanwege de hoge kosten, vaak gedwongen zijn om in de buurt naar het ROC te gaan. Hierdoor kunnen ze vaak 
niet naar de opleiding die hen het beste ligt waardoor er talent verloren gaat.  De JS is en blijft voorstander van 
de OV-jaarkaart voor alle studenten. 

M 16 Doorstroom MBO naar HBO 

2.5.7. Doorstroom MBO naar HBO 
De JS is groot voorstander van MBO’ers die doorstuderen en doorstromen naar het HBO. Op deze manier blijven 
ze zicht ontwikkelen en hebben ze een beter toekomstperspectief. De JS stelt dat doorstroming actief zou moeten 
worden gestimuleerd op de ROC’s. 

M 17 Kunst- en cultuursubsidies 

2.6.3. Kunst- en cultuursubsidies 
belang van kunst wordt niet altijd voldoende erkend. Vaak wordt alleen maar uitgegaan van een  simpele kosten- 
en batenanalyse. Daarom staat het subsidiebudget constant onder druk. De JS hecht veel waarde aan de kunst- 
en cultuursector en is tegen draconische bezuinigingen op het subsidiebudget. Het zal ten koste gaan van de 
toegankelijkheid, omdat bijvoorbeeld concertkaarten duurder zullen worden. Ook zullen bezuinigingen leiden tot 
een commercialisering van de kunstsector, want alleen de populaire kunstvormen zullen dan hun hoofd nog 
boven water kunnen houden. Marktwerking en sponsoring zullen nooit een waarborg zijn voor een kwalitatief en 
afwisselend aanbod aan cultuuruitingen. 
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  Moties, Hoofdstuk 3: Zorg 

M 18 Zorverzekering 

3.2.2. Zorgverzekering 
In 2003 is een nieuw verzekeringsstelsel in werking getreden. Hierdoor krijg iedereen dezelfde basisverzekering 
en een zelfde premie. De zorgtoeslag zorgt ervoor dat de lagere inkomens toch minder premie betalen. Dit is een 
goede zaak, maar het is slechts een lapmiddel voor een regeling waaraan anders alle solidariteit aan zou 
ontbreken. Het bedrag dat burgers aan zorg betalen zou alléén afhankelijk moeten zijn van het inkomen, en nooit 
van de zorgbehoefte. Daarom zou van een eigen bijdrage geen sprake moeten zijn. Daarbij is aangetoond dat een 
verlaging van de eigen bijdrage vraag naar zorg niet vermindert. Het enige gevolg hiervan is dus dat de 
bureaucratische lasten worden verhoogd De aanvullende verzekering is per definitie niet solidair, omdat het er 
toe leidt dat gezonde mensen zich zo min mogelijk verzekeren, zij maken nou eenmaal minder gebruik van zorg. 
Het gevolg daarvan is, is dat mensen die vaker zorg nodig hebben veel meer kwijt zijn aan de zorgkosten. Slechts 
luxe-zorg zou als optioneel extra pakket aangeboden dienen te worden. Het basispakket aan zorg zou bovendien 
voor iedereen gratis moeten zijn. Via de inkomstenbelasting zouden deze kosten gedekt moeten worden, zodat de 
sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. 

M 19 Gameverslaving 

3.3.3. Gameverslaving 
De Jonge Socialisten constateert een toename van het aantal gameverslaafden in ons land. Ten opzichte van 2010 
is het aantal gameverslaafde jongeren verdubbeld. Dit probleem wordt dus steeds erger; het blijft dan ook 
noodzakelijk om adequaat tegen gameverslaving op te treden. De Jonge Socialisten streeft naar de erkenning van 
de gameverslaving als ziekte, waardoor de behandeling in het reguliere zorgpakket aangeboden kan worden. Pas 
na erkenning wordt het diagnosticeren en behandeling uit het, voor de verslaafde nogal prijzige, verdomhoekje 
gehaald en kan er aan preventie worden gewerkt.   

M 20 Erkenning Ziektes 

3.3.4. Erkenning Ziektes 
Het komt voor dat ziektes door een zorginstelling of arts niet worden erkend, met alle gevolgen van dien. Er moet 
meer onderzoek gedaan worden naar nieuwe ziektes, om er voor te zorgen dat zo min mogelijk mensen met 
klachten onterecht naar huis worden gestuurd. 

M 21 Voorkomen en afbreken zwangerschap 

3.3.5. Voorkomen en afbreken zwangerschap 
De JS pleit voor een volledige vergoeding van de anticonceptiepil. Deze moet in het basispakket komen voor alle 
vrouwen tot de overgang. De anticonceptiepil en andere voorbehoedsmiddelen zijn soms geen garantie ter 
voorkoming van een ongewenste zwangerschap. Mede met het oog hierop, maar ook met het oog op ernstigere 
situaties waarin een ongewenste zwangerschap zich voor kan doen, spreekt de JS zich uit voor de mogelijkheden 
tot overtijdbehandeling en abortus. Voor vrouwen die een overtijdbehandeling willen, bestaat nu een wettelijke 
termijn van vijf dagen bedenktijd. Omdat deze bedenktijd door velen als onzinnig wordt ervaren, en meer nog 
omdat de JS van mening is dat de overheid zich in deze niet te paternalistisch moet opstellen, pleit de JS voor 
afschaffing van deze regeling.  
 
Daarenboven pleit de JS voor een terughoudende overheid in al dit soort ingrepen. De overheid moet zich daar zo 
min mogelijk in mengen. De JS benadrukt wel dat een zorgvuldige procedure geboden is, en realiseert zich dat 
het voor zowel de vrouw als de arts geen lichtvaardige ingreep is.   
3.3.7. Anticonceptiepil 
GESCHRAPT, TEKST ZIT NU IN 3.3.5. 

M 22 Geslachtswijziging 

3.3.12. Geslachtswijziging 
Op dit moment is een geslachtsverandering voor transgenders verplicht alvorens zij een geslachtswijziging 
kunnen laten doorvoeren. De JS vindt dit onredelijk en pleit er daarom voor geslachtswijziging voor transgenders 
mogelijk te maken zonder de nu noodzakelijke operatie. Tevens is de JS van mening dat de voor 
geslachtswijziging behaalde diploma’s en andere documenten zonder enige problemen omgezet dienen te worden 
naar het nieuwe geslacht.   
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  Moties, Hoofdstuk 4: Economie 

M 23 Armoede Algemeen 

4.1.1. Inleiding 
In een ontwikkeld land als Nederland zou niemand in armoede hoeven leven. Sociale voorzieningen zijn een goed 
midden om mensen uit de armoede te helpen omdat ze de kans op goede sociale integratie vergroten. De JS pleit 
voor het waarborgen van  toegankelijkheid en kwaliteit van sociale voorzieningen. Ook vrijwilligerswerk en het 
verenigingsleven dienen gestimuleerd te worden. Tevens pleiten wij voor het gemengd wonen van arm en rijk. De 
negatieve armoedespiraal moet gekeerd worden. Daarom is de JS tegen armoede. 

M 24 Sociale Voorzieningen 

4.1.2. Sociale Voorzieningen 
GESCHRAPT 

M 25 Schulden 

4.1.3. Schulden 
Elke gemeente dient te beschikken over een bureau schuldhulpverlening dat met ondermeer informatie van het 
NIBUD, mensen op een persoonlijke manier gratis advies geeft over hun financiële situatie. Pas Elke gemeente 
dient te beschikken over een bureau schuldhulpverlening dat met ondermeer informatie van het NIBUD, mensen 
op een persoonlijke manier gratis advies geeft over hun financiële situatie. Pas ingrijpen na een faillissement is 
veel te laat. Gemeentelijke subsidieregelingen dienen meer bekendheid te krijgen. De problematiek van schulden 
onder jongeren verdient onze speciale aandacht. 
 
JS wil de wachtlijsten voor schuldhulpverlening korter maken. Daarnaast zal dit probleem vanuit wortels 
aangepakt moeten worden door meer educatie en de grens van  €15.000 (het bedrag dat men schuld moet staan 
voordat hulp mogelijk is) naar beneden te schroeven. Vooral voor jongeren zijn deze middelen cruciaal  
aangezien hun toekomst door eventueel grote schulden in belangrijke mate beïnvloed kan worden. 

M 26 Armoedeval 

4.1.6. Armoedeval 
Wij vinden dat arbeid, naast financieel lonend, ook goed is voor persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke 
binding. Werken zou daarom ten alle tijden de norm moeten zijn, en daarom moeten mensen met een 
bijstandsuitkering er niet financieel op achteruit gaan wanneer zij gaan werken. In een bijstandsuitkering kan 
soms aanspraak gemaakt worden op aanvullende regelingen, zoals de bijzondere bijstand, contributie voor 
sportende kinderen of de fietsregeling. Deze regelingen verschillen per gemeente. Daar moet meer eenduidigheid 
in komen.  
 
Op de meeste regelingen kan geen aanspraak meer gemaakt worden wanneer iemand meer dan 120 procent van 
het bijstandsniveau gaat verdienen. Daardoor krijgt die persoon een financiële terugval en loont het dus niet om 
meer te gaan werken. Om dat tegen te gaan moet het percentage waarop iemand recht heeft op aanvullende 
regelingen gedifferentieerd worden tussen de 100 en 140 procent van de bijstandsnorm. 

M 27 Arbeidsvoorwaarden migranten 

4.3.1. Arbeidsvoorwaarden Migranten 
Wij vinden dat migranten in Nederland, ongeacht afkomst of scholingsniveau, recht hebben op eerlijke 
arbeidsvoorwaarden. Werknemers hebben ten alle tijde recht op basale humane voorzieningen als verzekering 
voor ziektekosten en arbeidsongeschiktheid. Andere rechten als WW kunnen geleidelijk opgebouwd worden door 
in Nederland te werken. 

M 28 Ontslagrecht 

4.3.2. Ontslagrecht 
De JS is tegen een versoepeling van het ontslagrecht. Een versoepeling van het ontslagrecht is een slechte 
oplossing voor een niet bestaand probleem en maakt de relatie tussen werkgever en werknemer minder 
duurzaam, met als gevolg dat de arbeidsproductiviteit daalt en de concurrentiekracht van ons land afneemt. 

M 29 & 30 Vakbonden 

4.3.3. Vakbonden 
Een herbezinning op de aard en de structuur van de vakbond als belangenorganisatie voor iedere werknemer is 
urgenter dan ooit. Jongeren dienen aan de basis te staan van deze broodnodige vernieuwing. De JS stuurt 
daarom aan op actief vakbondlidmaatschap, teneinde de vakbond van binnenuit te herstructureren tot een 
slagvaardige belangenorganisatie, waarin iedere werknemer zich gekend voelt. Om lidmaatschap te stimuleren 
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moet dit gratis worden voor jongeren tot 28 jaar. Tevens is de JS voor een betere afspiegeling van werkend 
Nederland in de besturen van vakbonden. 

M 31 Wet Werk en Bijstand 

4.3.6. Wet Werk en Bijstand 
De JS is van mening dat de Wet Werk en Bijstand (WWB) eenieder zo snel mogelijk aan betaald werk moet 
helpen. Een bijstandsuitkering moet functioneren als laatste redmiddel. Door middel van re-integratie- en 
scholingstrajecten dienen mensen in een bijstandsuitkeringen naar werk geholpen te worden. 
 
Gemeenten moeten langdurig werklozen stimuleren en belonen om vrijwilligerswerk te gaan uitvoeren. Op deze 
manier vergroot de bijstandsgerechtigde zijn kansen op een baan, doet de bijstandsgerechtigde werkervaring op 
en wordt zijn of haar eigenwaarde vergroot. 
 
De JS maakt zich sterk voor het behoud van de WWB voor inwonenden. Het mag niet zo zijn dat in 
gezinssituaties of samenlevingscontracten een van de inwonenden financieel afhankelijk wordt van een 
samenwonende ouder, kind of partner. Om het draagvlak voor de WWB te behouden moeten eventuele 
uitkeringsfraudeurs aangepakt worden. 

M 32 Wajong 

4.3.9. Wajong 
De Wajong is een arbeidsongeschiktheidsuitkering voor jongeren, die hen ondersteunt in het levensonderhoud 
naar de mate van arbeidsongeschiktheid. De JS acht het van het grootste belang dat Wajongers zelfstandig 
kunnen blijven leven en wonen. 
 
Daarnaast vindt de JS het belangrijk dat Wajongers, in hoeverre zij daartoe in staat zijn, meedraaien in de 
samenleving. Door middel van re-integratie-, scholings- en, in uiterste noodzaak, participatietrajecten moeten 
Wajongers naar een reguliere baan geholpen worden. 
 
De particuliere re-integratiebedrijven moeten ondergebracht worden bij het Uitvoeringsinstituur 
Werknemersverzekeringen (UWV). De JS komt er voor op dat het UWV voldoende re-integratiebudgetten krijgt.  
 
Als een werkgever een Wajonger in dienst wil nemen, kan de overheid (geldelijk) tegemoet komen bij eventuele 
speciale voorzieningen die nodig zijn om de Wajonger te laten functioneren. 
 
Om mensen in de WaJong te stimuleren om te gaan werken pleit de JS er voor om het netto inkomen niet langer 
voor 100% in te houden op de WaJong bijdrage. De JS pleit er voor om tijdelijk slechts 70% van het netto 
inkomen in te houden op de WaJong bijdrage. 

M 33 WW 

4.3.14. WW 
De Werkloosheidswet (WW) regelt de werknemersverzekering voor onvrijwillig werklozen. De JS acht het 
essentieel dat de maximale uitkeringsduur van drie jaar en twee maanden gewaarborgd blijft, zodat 
uitkeringsgerechtigden niet direct hun spaargeld op hoeven te gebruiken, of hun eigen huis op moeten eten. Dit 
biedt de nodige zekerheid in onzekere tijden. 
 
Minstens net zo belangrijk is het aan het werk helpen van uitkeringsgerechtigden. Daarbij moeten zij 
ondersteund worden met re-integratie- en scholingstrajecten. Voor langdurig werklozen moet er de mogelijkheid 
bestaan om met een lening van de overheid een eigen bedrijf op te zetten. Om het draagvlak voor de WW te 
behouden moeten eventuele uitkeringsfraudeurs aangepakt worden. 

M 34 Wet Werken Naar Vermogen 

4.3.15. Wet Werken Naar Vermogen 
Ingetrokken 

M 35 Maximering Hypotheekrenteaftrek 

4.3.16. Maximering Hypotheekrenteaftrek 
De JS is voor het per direct maximeren van de hypotheekrenteaftrek. Van de hypotheek is de rente aftrekbaar tot 
450.000 euro met een maximum aftrekbaarheidpercentage van 42%. 

M 36 Booij Belasting 

4.3.17. 100% Belastingschijf 
Afgewezen 
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M 37 Eurobonds 

4.4.3. Eurobonds 
Wanneer landen een groot begrotingstekort hebben of andere macro-economische onregelmatigheden kennen 
kunnen de obligaties van deze landen onder druk komen te staan. Dit betekent dat zo’n land moeilijker kan lenen 
en voor een lening een hogere rente moet betalen. Gevolg hiervan is dat dit land in betalingsproblemen komt en 
hulp zal vragen aan andere overheden en internationale financiële instituten. Resultaat hiervan is dat zij voor 
vele miljarden moeten bijspringen, al dan niet via directe leningen of indirecte garantiestellingen. Met de 
invoering van eurobonds, een obligatie voor de gehele eurozone, zou het risico op faillissement gespreid worden. 
Hiermee wordt voorkomen dat de landen in de eurozone in betalingsproblemen komen, onrust op de financiële 
markten ontstaat en de rente op deze gezamenlijke obligatie drastisch stijgt. De Jonge Socialisten in de PvdA 
pleit dan ook voor invoering van eurobonds met daarnaast de aanstelling van een toezichthouder die strikt 
toezicht houdt op de naleving van afgesproken regels en ook sancties kan opleggen wanneer nodig. 

M 38 Vergrijzing 

Wijzigen titel 
4.5.  Pensioen/Oudedagsvoorziening 

M 39 AOW 

4.5.1. AOW en Pensioenen 
In de komende decennia zal ook Nederland te maken krijgen met een vergrijzende bevolking. Dit betekent dat er 
steeds minder werkenden ten opzichte van het aantal gepensioneerden zullen zijn. De JS stelt daarom voor een 
aantal maatregelen door te voeren waardoor de AOW ook in de toekomst een solidair en betaalbaar karakter zal 
houden. Allereerst pleit de JS voor verhoging van de AOW leeftijd naar 67 jaar. Deze dient vanaf nu gedurende 8 
jaar met 3 maanden per jaar te worden verhoogd. Hierdoor bewerkstelligen we dat ook de babyboomgeneratie 
meebetaalt. Daarnaast pleit de JS voor fiscalisering van de AOW. Dit houdt in dat deze voorziening voortaan uit 
de algemene middelen zal worden betaald en niet langer uit premies geheven in de eerste en tweede schijf van de 
inkomensbelasting. Hierdoor zullen hogere inkomensgroepen en rijkere ouderen relatief meer gaan betalen. We 
voeren een extra heffingskorting voor ouderen in, waardoor de ouderen met een klein inkomen er zeker niet op 
achteruit gaan. De koopkracht van de AOW uitkering is de afgelopen decennia ten opzichte van de gemiddelde 
lonen afgenomen door het vaak uitblijven van indexatie. De JS pleit voor het welvaartsvast maken van de AOW 
uitkering, zodat er in dit land niemand in armoede oud hoeft te worden. 

M 40 Afschaffen doorsneempremie 

4.5.2. Afschaffen doorsneepremie 
Het Nederlands pensioenstelsel en onze oudedagsvoorziening is gebouwd op solidariteit. In het huidige systeem 
zit echter een perverse solidariteit tussen jong en oud en laagopgeleiden en hoogopgeleiden. De doorsneepremie 
heeft betrekking op het laatste. Doordat laagopgeleiden een lagere levensverwachting en een lagere 
inkomensgroei gedurende hun carrière hebben, vindt er een overdracht plaats van laagopgeleiden naar 
hoogopgeleiden. Met andere woorden, laagopgeleiden betalen mee aan de pensioenen van hoogopgeleiden. De 
Jonge Socialisten in de PvdA vindt dit een onrechtvaardig element in het pensioenstelsel en pleit voor afschaffing 
van de doorsneepremie. 

M 41 Pensioen 

4.5.3. Pensioen 
Pensioenfondsen hebben lange termijn-verplichtingen naar hun deelnemers. Het is daarom ongewenst dat ze een 
riskante beleggingsportfolio aanhouden. De afgelopen jaren is duidelijk geworden hoe gevoelig pensioenfondsen 
zijn voor fluctuaties op de aandelenmarkt, met te lage dekkingsgraden als 
gevolg. Om de dekkingsgraad op de lange termijn te beschermen, zal ten eerste de beleggingsstrategie voorzichter 
moeten worden. Pensioenfondsen moeten een groter percentage beleggen in veilige 
investeringen met een vast dividend en bestuursleden moet beter geïnformeerd/ondersteund worden. 
Op de korte termijn moeten pensioenfondsen korten op uitkeringen of premies verhogen. Hierbij dienen de 
lasten altijd eerlijk verdeeld worden tussen gepensioneerden en werknemers. 

M 42 Nationaal Pensioenfonds 

4.5.4. Nationaal Pensioenfonds 
In het huidige pensioenstelsel kent Nederland honderden pensioenfondsen. De moeilijkheden met betrekking tot 
het meenemen van opgebouwde rechten, wanneer men in een andere sector gaat werken, is nog steeds een 
belangrijke overweging voor mensen bij het wisselen van baan. Eén nationaal pensioenfonds zou deze 
belemmering opheffen en de flexibiliteit op de arbeidsmarkt vergroten. Daarnaast is het beheren van 
pensioenfondsen en het maken van beleggingskeuzes een complexe zaak. Met één nationaal pensioenfonds zou 
de deskundigheid met betrekking tot het pensioensysteem, beleggen en risico management geconcentreerd 
worden. De kwaliteit van het beheer van de pensioenen zal met één nationaal pensioenfonds toenemen. De Jonge 
Socialisten in de PvdA pleit daarom voor de invoering van één nationaal pensioenfonds. Dit nationaal 
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pensioenfonds moet eigendom zijn van de overheid. 
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  Moties, Hoofdstuk 5: Milieu en Energie 

M 43 Duurzame Energievoorziening 

5.2.3. Verplicht investeringen in duurzame energie 
GESCHRAPT  
5.2.4. Niet-duurzame bronnen 
We zijn ons ervan bewust dat de vraag naar energie blijft toenemen. Fossiele brandstoffen worden steeds 
schaarser en duurder en zijn bovendien erg slecht voor het milieu. In de toekomst moet onze energievoorziening 
dus volledig duurzaam zijn. Daarom vindt de JS dat er forse investeringen gedaan moeten worden in onderzoek 
naar en exploitatie van hernieuwbare energiebronnen. Daar past het bouwen van nieuwe kerncentrales, vanwege 
de hoge kosten en de lange terugverdientijd daarvan, niet bij. Bovendien zijn de kosten van (grootschalige) 
afvalopslag in de toekomst onduidelijk. Bestaande kerncentrales kunnen openblijven om aan de energievraag te 
voldoen. Kolencentrales moeten zo snel mogelijk gesloten worden. 
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  Moties, Hoofdstuk 6: Woningmarkt en Ruimtelijke ordening 

M 44 Problemen en oorzaken 

6.1.1. Probleem en oorzaken 
De huisvestingsproblemen in Nederland zijn divers. Terwijl het aantal mensen dat in stedelijk gebied woont 
groeit, neemt het aantal mensen dat in landelijke gebieden woont af. Hierdoor ontstaat een tekort aan woningen 
in de grote steden, terwijl op het platteland spookdorpen ontstaan. Er is, over heel Nederland gezien, dan ook 
geen sprake van een kwantitatieve, maar een kwalitatieve woningschaarste. Huisvestingsbeleid moet erop gericht 
zijn deze problematiek op te lossen. Enerzijds door de randvoorwaarden te verbeteren waaronder in de grote 
steden meer en een beter woningaanbod gecreëerd kan worden. Anderzijds door te bevorderen dat landelijke 
gebieden ontwikkeld blijven worden en aantrekkelijk blijven, zodat deze niet verpauperen. Boven alles moet 
woningbeleid gericht zijn op het bestrijden en voorkomen van armoede. Waar nodig moet de overheid op deze 
gebieden een grotere rol spelen. Waar het kan moet de overheid zich echter bescheiden opstellen, zodat er een 
gezonde woningmarkt kan ontstaan. 

M 45 Leegstand 

6.1.4. Leegstand 
De JS vindt langdurige leegstand onacceptabel als er schaarste is op de woningmarkt. Dit geldt zowel voor 
bedrijfspanden als voor woonhuizen. Om leegstand tegen te gaan pleit de JS voor een leegstandstaks. Dit is een 
belasting die geheven wordt als percentage van de WOZ-waarde van het betreffende pand. Ook moeten 
onteigeningsprocedures worden versoepeld. Als extra drukmiddel om leegstand te voorkomen is de JS 
voorstander van kraken als een pand langer dan één jaar leegstaat.  Dit kraken moet wel vreedzaam zijn. 
6.1.5. Leegstandtaks 
GESCHRAPT 

M 46 Benodigde Wet- en Regelgeving 

6.1.9. Benodigde Wet- en Regelgeving 
Om meer jongerenhuisvesting te realiseren, moet er een verruimde regelgeving komen voor burgers die kamers 
in hun huis willen verhuren. Verder moeten bedrijven en burgers die hun panden voor verhuur willen inrichten, 
gesubsidieerd worden. Er dient in elke grote gemeente een ambtenaar te zijn die burgers en bedrijven door alle 
regels leidt. Ten slotte moet kamerverhuur actief gepromoot worden. 

M 47 Afschaffen belastingen en subsidies woningmarkt 

6.1.10. Huurtoeslag voor kamerbewoners 
De JS wil ook dat er doorgerekend wordt wat de effecten zijn van herinvoeren van huurtoeslag voor 
onzelfstandige kamers, en of het herinvoeren van een dergelijke toeslag wenselijk zou zijn. Huurtoeslag zou het 
ook voor oudere studenten aantrekkelijk maken om zich te richten op de studentenkamermarkt, waarmee de 
druk op de markt voor zelfstandige woningen afneemt. 
6.1.13. Opdelen woningen 
De JS spreekt zich uit voor strengere regels voor het opdelen van koopwoningen in kamers en/of studio’s. 
Hoewel deze kunnen voorzien in oplossingen voor het kamertekort, is de aanwezigheid van veel 
studentenwoningen niet altijd goed voor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de buurt door de soms slechte 
kwaliteit en het gebrekkig onderhoud. De gemeente moet dan ook meer mogelijkheden krijgen om vergunningen 
voor opdeling te weigeren als dat niet in het belang van de wijk is. Hiervoor moet per wijk bekeken kunnen 
worden of dergelijke omzetvergunningen al dan niet raadzaam zijn, en hierbij kan bijvoorbeeld een maximum 
per wijk vastgesteld worden onder het principe ‘wie het eerst komt’. 

M 48 & 49 Verdichting en herbestemming bestaande bebouwing 

6.2.1. Verdichting en herbestemming van bestaande bebouwing 
Nederland is een dichtbevolkt land. Dit leidt ertoe dat er scherpe keuzes gemaakt dienen te worden over waar er 
gebouwd wordt en waar niet. Het huidig beleid van ruimtelijke ordening leidt tot een grote mate van 
verrommeling van het landschap: op willekeurige plekken worden bedrijfsdozen en woningbouwprojecten 
gerealiseerd. Keuzes waar al dan niet gebouwd wordt liggen bij de verschillende overheden. De rijksoverheid 
dient hierin weer een actieve rol op te pakken. Dit kan de rijksoverheid doen door het aanwijzen van rode 
contouren: buiten bepaalde lijnen mag niet gebouwd worden. Hiermee wordt de natuur beschermd en worden 
steden gedwongen aan ‘inbreiding’ te doen. Inbreiding is het efficiënter benutten van de al bebouwde ruimte. 
Bodemsanering mag geen belemmering zijn voor inbreiding. Nu worden er soms geschikte stukken grond niet 
benut, omdat de rijksoverheid geen geld voor bodemsanering wil uittrekken. De JS vindt dat gemeenten verplicht 
moeten worden bij een uitbreidingsplan, ook een visie op inbreiding te geven. 
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M 50 & 51Toegankelijke Openbare ruimte 

6.2.2. Stedelijke kunstprojecten 
De JS vindt uitwisseling de belangrijkste functie van de openbare ruimte. Een toegankelijke openbare ruimte is 
essentieel voor spontane ontmoetingen tussen verschillende bevolkingsgroepen. Zelfs observerend contact leidt 
al tot een toename van wederzijds begrip en tolerantie. Contact kan leiden tot kennisuitwisseling, wat belangrijk 
is voor de kenniseconomie. De Jonge Socialisten vinden het noodzakelijk dat de openbare ruimte ook 
aantrekkelijk is om te gebruiken. Dit kan alleen door de bevolking bij de inrichting te betrekken en te investeren 
in straatmeubilair. De openbare ruimte hoeft echter niet buiten te zijn. Indoor openbare ruimte is net zo 
belangrijk, zeker in een land waar de zon niet altijd schijnt. Daarom moeten buurt- en dorpshuizen voor iedereen 
bereikbaar en toegankelijk zijn. 

M 52 Welstandscommissies 

6.2.3. Welstandscommissies 
Verrommeling maakt de omgeving minder aantrekkelijk. De bijzondere stads- en dorpslandschappen moeten 
beschermd worden. De woonomgeving moet als samenhangend geheel beschermd worden, niet alleen 
monumenten. Als individuele burgers of bedrijven veranderingen aanbrengen in het landschap, heeft dit 
gevolgen voor de waarde van het vastgoed van anderen, maar ook voor het woon- en gebruiksgenot. 
Welstandscommissies zijn daarom onmisbaar. Helaas zijn dit te vaak gesloten en ondemocratische clubs voor 
experts. De JS pleit voor het per casus toevoegen van een aantal buurtbewoners met stemrecht aan 
welstandcommissies. Zo kunnen we ‘samen de ruimte maken. 

M 53 Sociale Huur 

6.2.5. Sociale Huur 
Sociale huurwoningen zijn belangrijk en staan voor solidariteit. Het kost de staat echter ook veel geld. In het 
huurrecht wordt geen onderscheid gemaakt tussen sociale huurwoningen en ‘normale’ huurwoningen. De sociale 
huurrechten zijn te ver doorgeslagen. 
 
Het gaat hier om woningen die met publiek geld moeten worden onderhouden. Het gebeurt niet zelden, en zeker 
in de grote steden, dat voor groot onderhoud een tijdelijke alternatieve woonruimte nodig is. De sociale huurder 
kan dit echter weigeren, en met publiek geld advocaten en makelaars inschakelen om hun gelijk te krijgen. De 
overheid en woningbouwcoöperaties zullen ook met publiek geld hun middelen inschakelen om dit aan te 
vechten bij de met publiek geld bekostigde rechtbank. 
  
Dit kost de overheid heel veel geld, zeker omdat de sociale huurder, woningbouwcoöperaties en de overheid wel 
vaker met elkaar in de clinch liggen. Geld dat veel beter kan worden besteedt. Al deze procedures zouden 
makkelijker vermeden kunnen worden. Huur is geen eigendom, en sociale huur leunt veel meer op publiek geld 
en is dan ook niet hetzelfde als gewone huur. Laten we het dan ook niet precies hetzelfde behandelen. 

M 54 Bedrijventerreinen 

6.2.6. Bedrijventerreinen 
In Nederland staan vele kantoor- en bedrijfspanden leeg, dit is enorme kapitaalvernietiging. Temeer omdat vele 
gemeentes nog steeds nieuwe bedrijventerreinen aanleggen. Daarom moeten provincies er op gaan toezien, dat 
gemeentes elkaar niet gaan beconcurreren door allebei bedrijventerreinen aan te leggen met leegstand tot gevolg. 
Leegstaande panden dienen zoveel als mogelijk een functie te krijgen voordat er wordt overgaan tot nieuwbouw. 
Dit voorkomt dat we de schaarse grond in Nederland gaan verspillen. 

M 55 Recreatie 

6.2.7. Recreatie 
Ontspannen is belangrijk voor alle Nederlanders. Veel stedelingen hebben weinig privé buitenruimte om dit te 
doen. Daarnaast heeft recreëren in openbare ruimten een meerwaarde. De Jonge Socialisten vinden het 
belangrijk dat iedere stedeling op fietsafstand kan recreëren. Stadsparken moeten toegankelijk en uitnodigend 
zijn. Parken hebben bovenal een sociale functie. Daarom vinden we dat activiteiten in parken gestimuleerd 
moeten worden. Grootschalige nieuwbouwprojecten moeten altijd groene ruimten bevatten. We vinden dat 
recreatiegebieden buiten stedelijke gebieden per openbaar vervoer bereikbaar moeten zijn en blijven. In 
natuurgebieden moet een balans gevonden worden tussen recreatie en natuurbehoud. Ook landgoederen moeten 
vrij toegankelijk zijn. 

M 56 Landelijk Achterstandgebied 

6.3.1. Landelijk achterstandgebied 
GESCHRAPT 
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M 57 Welvarende Landelijke Gebieden 

6.3.2. Welvarende Landelijke Gebieden 
GESCHRAPT  

M 58 Inleiding voorzieningen 

6.3.2. Inleiding voorzieningen 
Het landelijk gebeid vergrijst en daardoor ontstaan mogelijk spookdorpen. Tegelijkertijd verdwijnen 
voorzieningen. Dit resulteert in een negatieve spiraal omdat zulke dorpen minder aantrekkelijk worden om te 
wonen. Om ervoor te zorgen dat op termijn genoeg mensen  in de nabijheid van voorzieningen wonen, moet de 
overheid samen met provincies groeikernen (grote steden) aanwijzen. Rondom deze groeikernen zorgt de 
overheid dat in kleine kernen tot 3.000 inwoners ook voorzieningen aanwezig zijn. Buiten de gebieden rondom 
de groeikernen moet er ingezet worden op vergroening van de leefomgeving. Wonen moet daar plaats maken 
voor natuur, door natuurlijk verloop van de bevolking. 
 

M 59 Oorzaak 

6.3.4. Oorzaak 
GESCHRAPT  

M 60 Ontbreken voorzieningen 

6.3.5. Ontbreken voorzieningen 
GESCHRAPT  

M 61 Infrastructuur 

6.3.6. Infrastructuur 
Gelukkig is Nederland een relatief klein land met een goede infrastructuur. Daardoor is het vaak heel goed 
mogelijk voor mensen die in het buitengebied of een dorp wonen om voor een bepaalde voorziening naar een 
groter dorp, of stad te reizen. Goede verbindingen zijn dus heel belangrijk. We streven ernaar een fijnmazig, 
maar duidelijk hiërarchisch wegen- en spoornet in stand te houden. Zo komen mensen het snelst op hun 
bestemming. Op deze manier is het ook mogelijk de kleinere straten in woonwijken zo veel mogelijk voor verkeer 
af te schermen. Deze worden dan alleen voor bestemmingsverkeer gebruikt. De fietsmobiliteit moet, zeker in 
stedelijke gebieden, centraal staan. Binnen, maar ook tussen dorpskernen wordt nog te weinig gefietst. Dit moet 
gefaciliteerd worden door de aanleg (en het onderhoud) van veilige fietspaden. Het fietspaden netwerk moet 
goed op de openbaar vervoersstructuur zijn aangesloten. 

M 62 Onderwijs in afgelegen gebieden 

6.3.8. Onderwijs in afgelegen gebieden 
Internet biedt nieuwe mogelijkheden. Zo werkt burgemeester Walda in Nes (gemeente Ameland) al enkele jaren 
samen met een school aan de vaste wal via een internetverbinding waardoor HAVO- en Vwo-leerlingen niet al op 
zeer jonge leeftijd gedwongen zijn om voor een opleiding onder hun niveau te kiezen of te verhuizen. Doordat de 
Rijksuniversiteit Groningen het mogelijk maakt het eerste jaar rechten ook in Leeuwarden te volgen, worden 
plattelandskinderen uit Fryslân gestimuleerd eerder een universitaire opleiding te volgen. Dit soort initiatieven 
moet worden aangemoedigd, want ze leveren een waardevolle bijdrage aan de spreiding van kennis, en inkomen 
over heel Nederland. 

M 63 Natuur eerst 

6.3.10. Natuur Eerst 
De JS vindt het belangrijk dat recreatie niet ten koste gaat van natuur & milieu. Flora en fauna dienen een zo 
groot mogelijk leefgebied tot hun beschikking te hebben. Daarom vindt de JS dat de Ecologische Hoofdstructuur 
alsnog uitgevoerd moeten worden. Het aaneengesloten netwerk van natuur ter bevordering van de biodiversiteit 
(EHS) dient na uitvoering goed geanalyseerd en bestudeerd te worden. Waar mogelijk en nodig dient deze 
Hoofdstructuur uit te worden gebreid. 

M 64 Groene zones 

6.3.11. Groene Zones 
GESCHRAPT 

M 65 Investeren in Economische bedrijvigheid 

6.3.12. Investeren in Economische Bedrijvigheid 
De investeringen in het landelijk gebied moeten we goed verdelen. Het ministerie van Economische zaken en het 
ministerie van Economische zaken, Landbouw en innovatie moet kijken hoe en waar geïnvesteerd kan worden 
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om de economie van het landelijk gebied op peil te houden. Versterken van de plattelandseconomie mag er niet 
toe leiden dat landschap en ruimte verloren gaan. Dat kan door bedrijventerreinen in het landelijk gebied te 
concentreren in de grotere kernen. Kleine bedrijven moeten worden gestimuleerd zich te vestigen op grote 
bedrijventerreinen. Om te voorkomen dat de natuur verruild wordt voor dure, leegstaande industrieterreinen, 
moet een speciale commissie binnen de Rekenkamer geïnstalleerd worden die onderzoekt of investeringsplannen 
nuttig zijn. 

M 66 Plattelandseconomie 

6.3.13. Plattelandseconomie 
GESCHRAPT 

M 67 Grondprijsdifferentiatie 

6.3.14. Grondprijsdifferentiatie 
GESCHRAPT 

M 68 Vergrijzing 

6.3.15. Vergrijzing 
Het platteland vergrijst sneller dan de stedelijke gebieden. De JS vinden dit niet per se een schadelijke 
ontwikkeling. In steden wonen mensen vaak dichterbij werkgelegenheid en opleidingsmogelijkheid. We willen de 
landelijke gebieden echter wel leefbaar en levendig houden. Daarom is het heel belangrijk dat er geïnvesteerd 
wordt in voorzieningen in kleine dorpskernen. Het moet voor jongeren niet onmogelijk zijn om zich in de 
landelijke gebieden te vestigen. Zij zijn hier een grote aanwinst. Daarom moeten er woningen voor starters 
beschikbaar zijn. 

M 69 Compensatie 

6.4.4. Compensatie  
GESCHRAPT  

M 70 Ophokplicht 

6.4.5. Ophokplicht 
De JS is een groot voorstander van de mobiliteit van dieren en daarom een tegenstander van de ophokplicht voor 
kippen. Ook moeten kippen goedkoper gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. 
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  Moties, Hoofdstuk 9: Internationaal 

M 71 Palestina  

9.3.2. Palestina 
Ingetrokken 

M 72 Slagvaardig Europa 

9.4.9. Slagvaardigheid Europa 
Afgewezen 
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  Moties, Hoofdstuk 10: Democratie & Rechtstaat 

M 73 Grondbeginselen Democratie 

10.1. Democratie 
De democratie in Nederland kent 3 grondbeginselen: 
1. De meerderheid van de gekozen volksvertegenwoordiging beslist. 
2. De minderheid van de gekozen volksvertegenwoordiging legt zich na de beslissing neer bij het gekozen besluit. 
3. De meerderheid houd bij hun beslissing rekening met de minderheid.  
 
Deze grondbeginselen hebben Nederland al veel goeds gebracht en de JS houdt hieraan vast. Vanuit dit 
uitgangspunt volgt ook de concrete invulling aan de Nederlandse democratie. 

M 74 Kieslijst volksvertegenwoordiging 

10.1.1. Kieslijst 
De JS stelt een kieslijst voor die per kieskring een verschillende samenstelling kent. De top van de kieslijst is 
steeds hetzelfde, daaronder staan kandidaten uit de betreffende regionale kieskring. Dit brengt de politiek 
dichter bij de burger, zorgt voor een regionale spreiding van kandidaten, dwingt kandidaten een persoonlijke 
verkiezingscampagne te voeren en is daarbij volledig inpasbaar binnen de huidige kieswet. Verder is de JS voor 
behoud van de huidige procedure voor het kiezen van de Eerste Kamer. Het kiezen van een chambre de reflection 
die wetsvoorstellen puur op inhoud beoordeelt, behoeft een zorgvuldigheid en zekere afstand van de waan van de 
dag, die met dit systeem geborgen blijft.        
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  Actuele Moties 

Actuele Motie 1    

Indiener: JS Rijnmond, JS Amsterdam, Werkgroep Emancipatie, Werkgroep Integratie, en 
Diversiteit en Landelijk Bestuur 
 
Geachte leden van het congres, 
 
Overwegende dat: 
Iedere Nederlander voor de wet gelijk ongeacht ras, geslacht, seksuele voorkeur, etc; 
 
Dit een van de fundamenten van onze liberale rechtsstaat is; 
 
Sinds 2001 paren van het gelijke geslacht mogen trouwen voor de wet; 
 
Ambtenaren niet alleen de hoeder maar ook de dienaars zijn van de rechtsstaat. 
 
Constaterende dat: 
Er na 2001 ambtenaren nog steeds paren van het gelijke geslacht weigeren te trouwen door een beroep op 
gewetensvrijheid; 
 
De JS van mening is dat gelijk respect als fundament van onze rechtsstaat in veel gevallen hoort te prevaleren 
boven vrijheid van geloof; 
 
Er sentimenten zijn geuit binnen JS contrair aan het bovengenoemde. 
 
Vraagt het congres: 
Zich nogmaals uit te spreken dat gelijk respect als fundament van onze rechtsstaat in veel gevallen hoort te 
prevaleren boven vrijheid van geloof; 
 
Zich in dit geval uit te spreken tegen de weigerambtenaar. 
 

Actuele Motie 2 Black is Beautiful   

Indiener: Werkgroep Diversiteit en Emancipatie,  Rijnmond, Amsterdam, Nana Nti 
 
Constaterende dat: 
Een donkere huidskleur cool is; voorbeelden Samuel L. Jackson, Obama, Nelson Mandela, Tupac, Beyonce, 
Oprah en Nana Nti. 
 
Overwegende  dat: 
Sommige blanke mensen die ‘coolness’ missen, de JS voor gelijkwaardigheid is en het verdelen van lasten en 
lusten,  het principe sterkte schouders dragen de zwaarste lasten. 
 
Besluitende dat: 
Witte mensen alleen zwarte piet mogen blijven spelen wanneer vooral zwarte mensen sinterklaas  spelen dus een 
witte piet en een  zwarte klaas. 

Actuele Motie 3 Vrijheid van Meningsuiting en Regenboogpieten  

Indiener: Werkgroep Diversiteit en Emancipatie,  Rijnmond, Amsterdam, Nana Nti 
 
Constaterende dat: 
Een groeiend deel van de bevolking grote moeite heeft met zwarte pieten; 
 
Dat als gevolg hiervan een aantal Nederlanders zijn opgepakt, die gebruikt maakte van onze vrijheid van 
meningsuiting. 
 
Overwegende dat: 
Dat vrijheid van meningsuiting  in NL universeel is en dat de JS achter deze staat. 
 
Besluitende dat: 
Dat het congres en het LB zich uitspreekt voor vrijheid van meningsuiting van deze Nederlanders en dat we 
binnen de JS Sinterklaas vieren met voornamelijk rode pieten en groene, roze, paarse pieten. 
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Actuele Motie 4  

Indiener: Amsterdam 
 
De JS in vergadering bijeen, 
 
Constaterende dat we een muziekstandaard hebben als spreekgestoelte. 
 
Overwegende dat ook op dit congres veel gesproken is over het activistischer maken van de JS. 
 
Besluit dat het spreekgestoelte voortaan vervangen wordt een door een zeepkist in huisstijl en deze in gebruik 
genomen wordt met een speech van Rick Jonker op een door hem zelf rood geschilderde extra zeepkist. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 


