Notulen AAV Friesland
Berber en Jan Willem zijn per acclamatie aangenomen als TV en SNC.
Opening:
De vergadering wordt geopend om 20:08. Per acclamatie worden Berber en Jan Willem aangenomen
als technisch voorzitter en stem- en notulencommissie.
Vaststellen agenda:
Roy: Graag wat vertellen over de Twinning naar Oekraïne. Dit gaat toegevoegd worden onder
mededelingen
Marit: Vraagt een pauze aan.
Berber: Geeft toestemming voor die pauze.
Vaststellen notulen:
Unaniem aangenomen.
Mededelingen:
Geen mededelingen.
Ingekomen stuk:
Sjirk: De TV en SNC zijn ingekomen stukken.
Resolutie RPP:
Yoël: We hebben als bestuur samen met Maarten Jan een lap tekst toegevoegd aan een compleet
RPP. Het moet groter worden gemaakt dan dat het nu is.
Berber: Zijn er nog opmerkingen over de RPP
Marit: Extra informatie over het RPP.
Yoël: Er zijn dingen zoals digitale zaken toegevoegd. Voor de rest is er een aanvulling gedaan op
standpunten van het werk van D66.
Jantine: Een vraag over onderwijs. Hoezo neemt het werk in het onderwijs af? En hoezo staat er dat
de man nog kostwinner is? Waar baseer je het stuk op dat kinderen in contact moeten komen met
alle genders? Ook wordt er geschetst dat het niet afronden van een studie niet goed is. Waar is dit op
gebaseerd?
Yoël: De campus van de Uni Groningen is nu gevestigd hier. We willen een eigen universiteit in
Friesland.
Gjalt: Er zijn al gesprekken gaande over de mogelijkheden voor een universiteit in Friesland.
Jantine: Marit en ik hebben wat meer kennis over onderwijs. Is dit stuk nu wel relevant als wij er niks
mee van doen hebben.
Yoël: We hebben Marit wel de mogelijkheid gegeven om mee te doen aan het opstellen van het stuk.
Marit: Kan het als geheel worden aangenomen?
Berber: We kunnen het alleen als geheel aannemen.
Sjirk: Maar we kunnen wel amenderen
Berber: Dan behandelen we dat op een andere manier
Roy: wat is het concrete onderdeel onder de leesbaarheid van de stukken van de overheid.
Yoël: Het moet kort en krachtig zijn en voor iedereen leesbaar.
Roy: Overheidsstukken zijn altijd openbaar, waarom is dit in het RPP opgenomen.
Yoël: Niet alle stukken zijn openbaar. Verder kan er antwoord komen.
Yoël: We kunnen het aannemen met amendementen aannemen.

Berber: We kunnen het wel per onderdeel behandelen en kunnen de mensen een amendement
indienen.
Roy: (Biodiversiteit)Minder prioriteit leggen op het beschermen van diersoorten. i.p.v. we moeten
stoppen met het beschermen.
Met overweldigende meerderheid aangenomen
Roy: (Circulaire economie) De noordelijke provincies moeten zich opstellen als een aanjager van
circulaire economie.
Met overweldigende meerderheid aangenomen
Stan: (Universeel energieplan) Duurzame energie i.p.v. van wind-, zonne- en waterkrachtenergie.
Met overweldigende meerderheid aangenomen
Stan: (Afsluitdijk) Duurzame energie i.p.v. stromings-, wind- en zonne-energie.
Met overweldigende meerderheid aangenomen.
Stan: (Windenergie en Zonne-energie) Duurzame energiebronnen i.p.v. zonne- en windmolenparken
en dat er compensatie moet zijn voor de omwonenden.
Sjirk: Tegen omdat het juist heel specifiek is. Het stuk gaat hier specifiek over.
Roy:  Door een algemene compensatie tegemoetkomen aan de afnemers van de duurzame
energieparken en ook alle afnemers van de energie.
Yoël: Het idee is dat er langdurige last is van deze parken en dat ze daarom moeten worden
gecompenseerd
Sjirk: Mensen in Brabant hoeven niet worden gecompenseerd voor parken in Friesland.
Roy: Op de lange termijn meer draagvlak wanneer er een ruimere compensatie is.
Roy: Discriminatie door het niet wonen in gebieden waar geen duurzame energie kan worden
gewonnen.
Gjalt: Een straal binnen de windmolens kunnen compensatie krijgen voor overlast en daardoor kun je
meer draagvlak creëren. Er zijn altijd alternatieven te vinden voor duurzame energie.
Roy: Als je midden in de stad woont kun je geen dorpsmolen adopteren krijgen en is er discriminatie
omdat ze uitgesloten worden van deze mogelijkheid van verduurzaming.
Met overweldigende meerderheid afgewezen.
Jantine: (Onderwijs) schrappen
Met overweldigende meerderheid aangenomen.
Roy: (Open overheid) Dit houdt onder andere in dat informatie vanuit de overheid toegankelijk en
leesbaar moet zijn.
Sjirk: (Open overheid) Hetzelfde stuk en dat hier een maximum van B2 taalniveau moet zijn. En
passieve tool aanbieden voor de mensen die dit niveau niet beheersen.
Roy: In de overheid wil je zo compleet mogelijk beeld en daarmee is het niet voor iedereen leesbaar
is.
Sjirk: Duidelijk een grens stellen om een betere lijn te hebben.
Yoël: Er zullen altijd mensen ergens buiten de boot vallen. Door deze grens ben je duidelijk in de
verwerking van de documenten.
Met overweldigende meerderheid aangenomen.
Stan: (Leesbaarheid) Eenvoudig taalgebruik veranderen naar maximum van B2
Met overweldigende meerderheid aangenomen.

Patrick: (Oplichting) Dit schrappen.
Met overweldigende meerderheid aangenomen.
Stan: (Nepnieuws) Doelen bereiken i.p.v. politiek doeleinden. (Niet behandeld)
Jantine: (Nepnieuws) Schrappen Met overweldigende meerderheid aangenomen
Roy: (Nepnieuws) De jonge democraten Friesland willen dat burgers inwoners worden (Niet
behandeld)
RESOLUTIE RPP: Met overweldigende meerderheid aangenomen
Twinning Oekraïne:
Roy: Het is bedoeling dat er twinning naar Kiev gaat worden georganiseerd. Er is al contact en we
willen kijken hoe we dat programma gaan inrichtingen. De voorsteldatum is 6 augustus met een
terugkomst op 12 augustus. Er zal niet worden gevlogen en daarom komt er een roadtrip. Komende
AAV komt er een uitgebreid plan om de afdeling nader in te lichten.
Stan: De penningmeester geeft aan dat er een subsidie is voor de mensen die meegaan.
Barbara: Yes!
PAUZE
Organimo:
Jantine: Dit is een organimo voor roze stemkaarten. Roze is oorspronkelijk de kleur voor de man en
gaandeweg is het een vrouwenkleur geworden. Daarom is roze een kleur van diversiteit. Het is het
symbool van de afdeling.
Sjirk: Tegen stemkaarten
Marit: Voor omdat we met de tijd mee moeten gaan.
Stemming: Aangenomen.
Politieke moties:
PM01: Whad is up with the waddeneilanden.
Stan: Dit zijn de vijf unieke gemeenten van Nederland. Bijvoorbeeld de quota voor de scholen. Een
reistijd van anderhalf uur voor schoolgaande kinderen is niet praktisch. Bij het sluiten van de scholen
gaat dit veel problemen opleveren.
Marit: TWEE
Stan: Een commissaris om ervoor te zorgen dat deze quota niet gelden voor de scholen op de
Waddeneilanden.
Sjirk: Waarom een extra bestuurslaag?
Stan: Dit is geen extra laag omdat het een directe verbinding is.
Patrick: Dit kan veel beter via een wetsvoorstel. En Texel zal waarschijnlijk ook buiten dit idee vallen.
Jantine: Hoe kom je bij deze informatie van het onderwijs. De leerlingen wonen op het vasteland in
Harlingen om daar school te volgen op een aangepaste manier.
Gjalt: Er zijn oplossingen voor dit onderwijs.
Marit: Op de eilanden heb je ook een huisarts.
Stemming: Met overweldigende meerderheid afgewezen
PM02: Een eerlijk proces
Yoël: Dit bestaat al en daarom zou ik zelf ook tegen stemmen. Hij wil een aparte instantie voor de
hulpbehoevenden.
Patrick: Deze zaken zijn al geregeld via de rechtsbijstand. Wel kan het gestimuleerd worden.

Stemming: Met overweldigende meerderheid afgewezen
PM03: Rijden onder druk
Yoël: Mensen met concentratieproblemen hebben meer moeite met het halen van het rijbewijs.
Jildert: Mensen in het algemeen moeten hier op worden geholpen. Maarten Jan geeft zelf aan dat
het handig is om het te wijzigen na de stemming.
Sjirk: Wijzigen en dan indienen als afdeling
Jantine: Laat Maarten Jan dit maar zelf behandelen.
Stemming: We behandelen deze motie niet.
PO04: Zwaar belast
Yoël: Mensen die zwaarder belast worden door zware beroepen die over de grens gaan. Daarbij gaat
het over de belastinginning.
Berber: Een proces die het belastingproces vergemakkelijkt.
Gjalt: Is dit niet belonen van het ontwijkende gedrag bij belastingbetaling?
Stemming: (Aangenomen (unaniem))
PM05:
Stemming: Is al bij landelijk geweest
PM06:
Stemming: Is al bij landelijk geweest
Yoël zegt toe dat hij de landelijke notulen gaat controleren
AR01: Niet zonder applaus
Yoël: Per acclamatie aannemen dat er portefeuilleverdeling plaatsvindt.
Jantine: Waarom?
Yoël: Een laatste redmiddel.
Berber: Er worden toch vragen worden gesteld.
Sjirk: Daarnaast moet er toch hoofdelijk stemmen.
Jantine: Aanpassing hoofdelijke stemming i.p.v. per acclamatie
Stemming: Met overweldigende meerderheid aangenomen
AR02: 18+ penningmeesters
Stan: Vorig jaar werd ik verkozen tot penningmeester terwijl ik nog 17 jaar was. Maar dat gaat niet zo
makkelijk omdat er geen bevoegdheid is voor mensen onder de 18 jaar.
Sjirk: Er moeten veel spelfouten uit. 1 week vanaf de verkiezingsAAV is niet relevant, het is pas na de
aantredingsperiode.
Stan: Heb voor de verkiezingsAAV gekozen omdat het proces soms heel lang kan duren.
Sjirk: Een maand voor het aantreden i.p.v. afhankelijk van de verkiezingsAAV
Patrick: Pas op naam van de voorzitter is ook mogelijk.
Stan: Dat is lastig omdat Yoël ook minderjarig is.
Jantine: Dit is best wel een drastische maatregel. Dit kan nadelige effecten hebben op de
kandidaatstelling.
Marit: Je moet bij de verkiezingsAAV 18 zijn.
Yoël: Ben het eens met wat Jantine heeft gezegd. Alternatieven zijn er niet echt.
Sjirk: Marit heeft gelijk, je moet op de dag van het aantreden van de kandidaat.
Jantine: Dit is een enorme belemmering voor kandidaatstelling.
Marit: Geen bemoeilijking in dit geheel omdat er geen tegenkandidaat was bij Stan.
Wijziging: I.p.v. verkiezingsAAV naar het moment van overdracht.
Stemming: Met overweldigende meerderheid aangenomen

Berber: Opmerking dat het bij het septembercongres moet worden behandeld.\
OR02: Friesland is niet alleen Leeuwarden.
Yoël: Bijna alle activiteiten worden georganiseerd in Leeuwarden. We moeten onze AAV in een
andere plaats laten vinden.
Sjirk: Dit staat al in je beleidsplan.
Yoël: We hebben dit al een keer gedaan en dat was niet positief.
Marit: Als het al niet heeft gewerkt, waarom moet het dan überhaupt worden besproken.
Gjalt: Het beste is om deze zaken allemaal in Leeuwarden te organiseren.
Stemming: Met overweldigende meerderheid aangenomen
Yoël: (motie van orde) schrappen van organimo 3 Met overweldigende meerderheid aangenomen
WVTTK
Geen opmerkingen.
Rondvraag
Geen vragen.
Einde vergadering
De vergadering sluit om 21:52.

