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Notulen 20-07-2021 

Tobio vraagt iedereen hoe het gaat. 

Marilena heeft zich afgemeld voor deze vergadering. 

 

 
Discussie over de standpunten 

Het standpunt “Alle burgers zijn gelijkwaardig, en uitzonderingen voor gelovigen zijn 

daarom onterecht. Daarom komt er een verbod op het onverdoofd ritueel slachten 

van dieren omdat dit een onacceptabele inbreuk maakt op het dierenwelzijn. ” is 

besproken, dit komt onder dierenrechten, met een amendement om het te 

veranderen in: “Dieren mogen niet het slachtoffer zijn van het geloof van mensen. 

Daarom komt er een verbod op het onverdoofd ritueel slachten van dieren omdat dit 

een onacceptabele inbreuk maakt op het dierenwelzijn.” 

Het standpunt “Ook dienen zijn financiën aan banden te worden gelegd en wordt 

het jachtdepartement opgeheven. ” blijft na een discussie toch bij het koninklijk huis 

(Bestuur) 

 

 
Ook “Ook zal de overheid meer moeten investeren in crisisopvang en begeleiding 

bij huiselijk geweld, schuldhulpverlening en voedselbanken.” Hield de gemoederen 

bezig. Mogen we de “schuldhulpverlening en voedselbanken” lostrekken uit dit punt 

of moet dit met een amendement. De laatste twee onderwerpen willen we namelijk 

bij Economie, arbeid en sociale zekerheid plaatsen 

 

 
Het standpunt “Consumentenvuurwerk wordt vervangen door duurzamere en 

veiligere alternatieven, zoals professionele vuurwerkshows of lichtshows.” Zou bij 

duurzaamheid moeten komen, met tags die wijzen naar veiligheid en dierenrechten. 

Mogelijkheid tot amendement: verwijderen van “professionele vuurwerkshows” 

 

 
Het punt “Om veiligheid te waarborgen worden politieopleidingen verbeterd en 

krijgen agenten (zowel in opleiding als zo vaak als nodig) trainingen over 

institutioneel racisme, er komt geen cameratoezicht op andere plekken dan door de 

rechter aangewezen risicogebieden.” Is verkeerd overgenomen uit de 

amendementen, dit waren twee losse amendementen en zullen ook zo worden 

behandeld in het herstructureerde programma. 
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Het punt “Om veiligheid te waarborgen worden politieopleidingen verbeterd en 

krijgen agenten (zowel in opleiding als zo vaak als nodig) trainingen over 

institutioneel racisme.” krijgt de tag emancipatie en komt bij Democratie, bestuur, 

justitie en veiligheid 

 

 
Mogelijkheid tot amendement: een extra punt over hoe slecht hengelen is 

De punten: “De problemen rond de euro moeten niet opgelost worden door meer 

macht af te staan aan de Europese Unie.” 

“Nederland gaat daarom niet bijdragen aan het Europees Noodfonds ESM. ” Gaan 

samen en wordt: 

“De problemen rond de euro moeten niet opgelost worden door meer macht af te 

staan aan de Europese Unie, Nederland gaat daarom niet bijdragen aan het 

Europees Noodfonds ESM.” 

 

 
Mogelijkheid tot amendement: Eerste regel van Gelijke en Integere Behandeling van 

Sekswerkers “Hoer, tegenwoordig naar gerefereerd als sekswerker, is een van de 

oudste beroepen ter wereld.” Veranderen in: “Sekswerker is een van de oudste 

beroepen ter wereld.” 

 

 
Het punt “Mensen die gevaar lopen in eigen land omwille van geaardheid, religie, 

etniciteit of politieke alliantie worden niet teruggestuurd en mensen die buiten hun 

schuld om Nederland niet kunnen verlaten krijgen opvang en zorg. ” krijgt de tag 

Emancipatie 

 

 
Mogelijkheid tot amendement: uitzoeken of dit al uitgevoerd is: 

“Er komt een eerherstel en compensatie voor de militairen van Dutchbat III en 

nabestaanden van de Val van Srebrenica.” 

 

 
Mogelijk tot amendement: “Pink! zet zich in voor duurzaamheid en mededogen. 

Inheemse volkeren beschermen is hier een cruciaal onderdeel van.” Beschermen 

vervangen met “respecteren” of “erkennen als gelijke” of iets dergelijks. 
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Mogelijkheid tot amendement: “Ook minderjarige MBO ́ers hebben recht op een 

studentenreisproduct.” Weghalen, dit is sinds 1 januari 2017 al het geval ook de rest 

van dat standpunt kan weg, staat namelijk al bij wonen en mobiliteit. “Een manier 

om in studentenhuisvesting te voorzien is om leegstaande kantoorpanden een 

nieuwe bestemming te geven als studentenhuizen” 

 

 
Mogelijkheid tot amendement: Bij privacy een standpunt over proctorsoftware in het 

algemeen (ook niet onderwijs doeleinden) 

 

 
Kleuren in het document zijn vanaf nu besloten, eventuele wijzigingen moeten in de 

volgende vergadering worden aangevraagd. 

 
 
 
 
 
 
 

Actiepunten volgende vergadering 

• Inhoud van de hoofdstukken bij elkaar zetten, alles met dezelfde kleur in 

hetzelfde hoofdstuk plaatsen in een nieuw document dat Tobio morgen 

(21-07-2021) zal aanmaken. 

• Volgende vergadering gaan we het amendeerformulier bespreken, zorg dus dat je 

deze hebt gelezen en je mening hierover klaar hebt 

• Bedenkt leuke hoofdstuktitels voor jouw hoofdstukken 

 
 
Volgende vergadering is op 31 juli om 10:00 

Tobio sluit de vergadering om 20:55 
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