
Hoofdstuk 01 02 03 

 

Amendement 14.01 

Afdeling Terneuzen 

Open en diverse samenleving 

 

Toevoegen aan het eind van de tekst bij de 2de bullit van de paragraaf “Vòòr 

emancipatie ”, die begint met “Meer dan een eeuw zetten wij ons in voor een gelijke 

behandeling van mannen en vrouwen……”  

 

Nederland staat binnen 5 jaar in de top vijf van de Global Gender Index. 

 

Toelichting: 

Meer dan een eeuw lang zet onze partij zich in voor een gelijke behandeling van 

mannen en vrouwen. Ondanks dit is Nederland drie plaatsen gezakt op de jaarlijkse 

Global Gender Gap Index 2016, ofwel de gelijkheidslijst.  De index wordt opgesteld 

door het World Economic Forum (WEF) en geeft inzicht in de ongelijkheid tussen 

mannen en vrouwen in 144 landen. Nederland staat nu zestiende en dat is onder 

landen als Rwanda, Burundi en Nicaragua.Bij het samenstellen van de lijst wordt 

gekeken naar economische participatie, toegang tot onderwijs, politieke invloed en 

gezondheidszorg/levensverwachting. "Nederland heeft geen progressie geboekt op 

het gebied van arbeidsparticipatie en inkomensgelijkheid. Ook wereldwijd bezien valt 

de vooruitgang tegen". 

 

Nederland scoort beter dan het wereldwijd gemiddelde, maar loopt steeds meer 

achter op andere zeer competitieve economieën zoals Finland, Noorwegen, Zweden 

en Zwitserland.  

  



Amendement 1801  

Jonge Socialisten 

Migratie in internationaal perspectief 

 

Toevoegen van een bullit op pagina 18, onder “Migratie in internationaal perspectief” 

met de tekst: 

 

Bij de opvang van vluchtelingen in de Europese Unie moet rekening gehouden 

worden met het inwoneraantal van een land. Dit betekent dat hoe groter het aantal 

inwoners van een land is, hoe meer vluchtelingen zij moet opnemen. 

 

 

Toelichting:  

Op dit moment worden vluchtelingen maar door een deel van de Europese landen 

opgevangen. De JS Zeeland is van mening dat solidariteit de boventoon moet 

voeren bij de opvang van vluchtelingen. Om die reden vinden wij het belangrijk dat 

er rekening gehouden wordt met het inwoneraantal van een land en afhankelijk 

daarvan hoeveel vluchtelingen zij moet opvangen.  

 

  



Amendement 1802  

Afdeling Terneuzen 

Asiel : toelating,  opvang en terugkeer 

 

Op bladzijde 18 onder Asiel: toelating,  opvang en terugkeer, na de tekst van de 
eerste bullit: 
“De grootte van de asielzoekerscentra moet beter passen bij de omvang van het 
dorp of de stad. Er wordt niet gewerkt met een minimaal aantal mensen per opvang 
maar er wordt gekozen voor maatwerk.” , toevoegen: 
 
Echter het aantal vluchtelingen wordt eerlijk verdeeld over de gemeenten van 
Nederland. De gemeenten die niet willen meewerken aan een solidair en sociaal 
vluchtelingen beleid worden gekort op hun gemeentelijke subsidies. Daarnaast komt 
er voor de gastvrije gemeenten een extra financiële bijdrage vrij om contact tussen 
de burgers in de gemeente te bevorderen. 
 
Toelichting: 
Het Europees beleid om vluchtelingen eerlijk te verdelen over de Europese Lidstaten 
wordt ook toe gepast op de gemeenten in Nederland. Gemeenten die hier niet aan 
wensen mee te werken zullen gekort worden op hun gemeentelijke subsidies zodat 
er een extra prikkel ontstaat om de gemeenten te stimuleren om over te gaan tot een 
solidair en sociaal vluchtelingenbeleid 
 
  



 

Amendement 1803 

Afdeling Terneuzen 

Asiel : toelating,  opvang en terugkeer 

 
Toevoegen, als extra bullit, aan de paragraaf Asiel, toegang, opvang en terugkeer, 
die begint op bladzijde 18: 
 
Ieder is vrij in het verstrekken van bed, bad en brood op humanitaire basis 
 
Toelichting: 
Iedereen moet vrij zijn om humanitaire hulp te kunnen bieden aan de medemens  
  



Amendement 1804 

Afdeling Terneuzen 

Asiel : toelating,  opvang en terugkeer 

 
Toevoegen, als extra bullit, aan de paragraaf Asiel, toegang, opvang en terugkeer, 
die begint op bladzijde 18: 
 
Het asielbeleid wordt geëvalueerd, op uitvoering heroverwogen en bijgesteld waarbij 

humaniteit leidend is. 

 

Toelichting: 

De recente uitvoering van het asielbeleid, gericht op het lenigen van de eerste nood 

voor asielzoekenden, met noodopvang in sportzalen verdient geen schoonheidsprijs. 

De wijze van organiseren leidde er toe dat mensen in humanitaire nood van sporthal 

naar sporthal werden verplaatst. Daarnaast heeft een dergelijke aanpak tot veel 

onrust geleid in het land.   



 
Amendement 1901 

Afdeling Terneuzen 

Asiel : toelating,  opvang en terugkeer 

 
Op bladzijde 19, aan de tekst van de derde bullit die begint met “We moeten 
perspectief bieden aan de mensen die niet in Nederland mogen blijven……”, 
de volgende tekst toe te voegen: 
 
Om recht te doen aan de internationale rechten van de mens en met het oog op 
risico’s voor de volksgezondheid hebben mensen welke buiten de gestelde 
asielprocedures in Nederland verblijven, toegang tot de basiszorg. 
 
Toelichting: 
Gebruik kunnen maken van een basis gezondheidzorg valt binnen de rechten van de 
mens. Iedereen die in Nederland verblijft hoort hier gebruik van te kunnen maken.. 
 
  



Amendement 1902 

Afdeling Terneuzen 

Kinderen in de asielprocedure 

 
 

 
Toevoegen aan de tekst onder bullit 2  “Voor alle kinderen in de asielprocedure, of zij 
nu uiteindelijk in Nederland blijven of niet, willen we zo snel mogelijk een ‘thuis’ 
creëren. Kinderen moeten zo snel mogelijk naar school  en de mogelijkheid krijgen 
om vriendjes te maken en kind te zijn”: 
 
Voor bescherming en zorg geldt als voor ieder kind in Nederland de jeugdwet. 
 

Toelichting: 
Minderjarige vluchtelingen die zonder ouders in Nederland aankomen hebben de 
bescherming en de zorg nodig die voor ieder kind in Nederland geldt. 
  



Amendement 2101 

Kees Hoogstrate 

Veiligheid 

 

Op bladzijde 21, aan de paragraaf “Veiligheid dichtbij” een nieuwe bullit toevoegen 

met de tekst: 

 

 Wij willen particulier gebruik van vuurwerk wettelijk verbieden. 

 

Toelichting:  

Jaarlijks zorgt het particulier afsteken van vuurwerk voor veel overlast en 

slachtoffers. Het vernielen en opblazen van publiek of persoonlijke eigendommen 

gaat te ver. Vooral het grote aantal (vaak onschuldige) vuurwerkslachtoffers per jaar 

moet stoppen. Gemeenten kunnen vuurwerk veiliger afsteken op een groot plein. 

  



Amendement 2102 

Afdeling Terneuzen 

Veiligheid 

 

Op bladzijde 21 staat onder de paragraaf “Veiligheid dichtbij” bij de 4de bullit: 

“Voor risicojongeren geldt repressieve tolerantie: ze worden naar voorbeeld van de 

gemeenten Amsterdam en Rotterdam begeleid naar werk of een opleiding, maar niet 

vrijblijvend. Niet meewerken kan je bijvoorbeeld het recht op een uitkering voor een 

tijd worden ontnomen. Middelen als verlengdeleerplicht, werk-leertrajecten en 

begeleid wonen helpen deze jongeren hun leven op de rit te krijgen voordat ze te ver 

afglijden, maar zijn zinloos zonder wederkerige inzet”. 

 

Schrap uit de eerste zin “repressieve tolerantie”. 

 

Toelichting: 

Het begrip repressieve tolerantie werd in de jaren 60 gemunt door Herbert Marcuse 

in zijn boek “De eendimensionale mens”. Het begrip past niet in de context van de 

tekst bij de 4de bullit.  

 

 

 

 
  



Amendement 2103  

Jonge Socialisten 

Politie 

 
 
Op bladzijde 21 bij de paragraaf getiteld ‘Politie’ eerste punt: 
 
 De JS wil het aantal inwoners per wijkagent veranderen van ‘5000’ naar ‘3000’. 
 
 
Toelichting:  
De JS Zeeland is van mening dat één agent per 5000 inwoners te weinig is. Het 
persoonlijke contact tussen burgers en politie is van groot belang om zowel de 
veiligheid evenals het gevoel van veiligheid van buurtbewoners te kunnen 
garanderen. 
 
  



Amendement 2201  

Jonge Socialisten 

Justitie en rechtstaat: doelgericht en toegankelijk 

 

 

Op pagina 22, bij de paragraaf getiteld ‘Justitie en rechtstaat: doelgericht en 
toegankelijk’  wil de JS Zeeland het volgende aan de vijfde bullit toevoegen na de zin 
‘Het levert...en justitiecapaciteit’:  

 

Daarnaast kan met de legalisatie van de wietteelt de volksgezondheid beter 

gewaarborgd worden doordat cannabis en hasj aan de eisen van de Nederlandse 

Voedsel- en Warenautoriteit moet voldoen. 

 

Toelichting:  

Wanneer je op dit moment cannabis of hasj koopt in een coffeeshop weet je niet wat 

je koopt. De productie wordt illegaal uitgevoerd en er is om die reden geen toezicht 

op de kwaliteit van het product. In sommige gevallen worden er chemicaliën of 

andere stoffen toegevoegd die een gevaar vormen voor de volksgezondheid. Met 

het legaliseren van de wietteelt kan dit worden voorkomen. 

 

 


