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Beste leden, 
 
Het bestuur van CDA Brabant heeft kennis genomen van de resultaten van de 
ledenraadpleging. Hieronder vindt u de resultaten en een aantal conclusies en 
aanbevelingen aan de CDA-statenfractie. 
 
We willen u heel hartelijk danken voor deelname.  
 
Blijf gezond! 
 
Inge van Dijk 
Voorzitter CDA Brabant 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
RESULTATEN 
 
Aantal leden CDA Brabant: 4997 
Aantal inschrijvingen voor de ledenraadpleging: 1117 = 22% 
Aantal deelnemers aan de ledenraadpleging: 816 = 73% 
 
 
De stellingen: 
 
We hebben een 5-tal stellingen in deze ledenraadpleging opgenomen: 
 

1. Meebesturen in Brabant is belangrijk. 
 

2. Het CDA is een middenpartij en sluit op voorhand niemand uit. 
 

3. Het is belangrijk dat het CDA achter de uitgangspunten van het 
verkiezingsprogramma blijft staan. RUG RECHT HOUDEN. 
 

4. Samenwerken in een coalitie met de Brabantse Forum voor Democratie is 
acceptabel mits de inhoud van het coalitieakkoord herkenbaar is voor het CDA, past 
binnen onze kernwaarden, en recht doet aan de uitgangspunten van ons 
verkiezingsprogramma. 
 

5. De “principes van samenwerking” zoals opgesteld door de voorgenomen coalitie, en 
waaraan zij zich zal gaan zouden, zijn van waarde.  

 
Overige opmerkingen: 

Naast de stellingen is er ruimte voor overige opmerkingen. Deze opmerkingen zijn zeer 
waardevol geweest in het opstellen van conclusies en aanbevelingen. 
De meeste opmerkingen zijn gerelateerd aan stelling 4 die betrekking heeft op 
samenwerken met FvD. We hebben daarom met name een koppeling gemaakt tussen de 
diverse gemaakte opmerkingen en deze stelling.  
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De resultaten: 
 
De cijfers zijn op 2 manieren uitgewerkt namelijk: 
1.  Onderverdeling van de scores in 3 categorieën namelijk: Rood (score 1 tot en met 4),   
   Oranje (score 5 tot en met 6) en Groen (7 tot en met 10); 
2. Onderverdeling van de scores in Oneens (1 tot en met 5) en Eens (6 tot en met 10). 
 
Hierbij moeten we opmerken dat een grote meerderheid heeft gekozen voor een 
uitgesproken score in uiterste (1 of 10).  
 
 
Totaal aantal 816 respondenten 
 
Verdeling op basis van 3 categorieën. Rood: 1 t/m 4, Oranje: 5,6, Groen: 7 t/m 10  

Stellingen Rood Oranje Groen Rood Oranje Groen 

1. Meebesturen in Brabant is belangrijk.  43 89 684 5% 11% 84% 

2. Het CDA is een middenpartij en sluit op voorhand 
niemand uit.  183 96 537 22% 12% 66% 
3. Het is belangrijk dat het CDA achter de 
uitgangspunten van het verkiezingsprogramma blijft 
staan: RUG RECHT HOUDEN.  25 51 740 3% 6% 91% 
4. Samenwerken in een coalitie met de Brabantse 
fractie van Forum voor Democratie is acceptabel 
mits de inhoud van het coalitieakkoord herkenbaar 
is voor het CDA, past binnen onze kernwaarden, en 
recht doet aan de uitgangspunten in ons 
verkiezingsprogramma.  336 55 425 41% 7% 52% 

5. De ‘principes van samenwerking’ zoals opgesteld 
door de voorgenomen coalitie, en waaraan zij zich 
zal gaan houden, zijn van waarde.  205 123 488 25% 15% 60% 

 
Verdeling op basis van 2 categorieën. Oneens: 1 t/m 5, Eens 6 t/m 10  

Stellingen Oneens Eens Oneens Eens 

1. Meebesturen in Brabant is belangrijk.  79 737 10% 90% 

2. Het CDA is een middenpartij en sluit op voorhand niemand 
uit.  229 587 28% 72% 

3. Het is belangrijk dat het CDA achter de uitgangspunten van 
het verkiezingsprogramma blijft staan: RUG RECHT HOUDEN.  46 770 6% 94% 

4. Samenwerken in een coalitie met de Brabantse fractie van 
Forum voor Democratie is acceptabel mits de inhoud van het 
coalitieakkoord herkenbaar is voor het CDA, past binnen 
onze kernwaarden, en recht doet aan de uitgangspunten in 
ons verkiezingsprogramma.  363 453 44% 56% 

5. De ‘principes van samenwerking’ zoals opgesteld door de 
voorgenomen coalitie, en waaraan zij zich zal gaan houden, 
zijn van waarde.  270 546 33% 67% 

 
Verdieping 3 categorieën 

 1 2 3 4 Rood 5 6 Oranje 7 8 9 10 Groen 

S1 
17 5 10 11 43 36 53 89 110 206 108 260 684 

S2 
99 17 33 34 183 46 50 96 72 122 99 244 537 

S3 
11 3 4 7 25 21 30 51 92 216 147 285 740 
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S4 
247 36 28 25 336 27 28 55 37 94 75 219 425 

S5 
109 22 33 41 205 65 58 123 69 142 93 184 488 

 
Verdieping 2 categorieën 

 1 2 3 4 5 Oneens 6 7 8 9 10 Eens 

S1 
17 5 10 11 36 79 53 110 206 108 260 737 

S2 
99 17 33 34 46 229 50 72 122 99 244 587 

S3 
11 3 4 7 21 46 30 92 216 147 285 770 

S4 
247 36 28 25 27 363 28 37 94 75 219 453 

S5 
109 22 33 41 65 270 58 69 142 93 184 546 

 
 
Daarnaast hebben we een aantal veelgemaakte algemene opmerkingen vanuit de 
ledenraadpleging weergegeven per categorie Rood, Oranje, Groen.  
 

Rood Oranje Groen 

Uitgangspunten CDA en 
FvD zijn onverenigbaar 
 
Leer van het verleden (2012 
en samenwerking PVV) 
 
Landelijke voorman is 
onbetrouwbaar 
 
Doe het niet 
 

Ik twijfel. Gevoel zegt nee 
maar op inhoud snap ik het 
wel 
 
Als de Bie zich uitspreekt 
tegen laatste uitspraak 
Baudet kan ik instemmen 
 
Waarop baseert u 
vertrouwen in de 
samenwerking? 
 
Ik kan geen oordeel geven 
omdat ik de inhoud van het 
bestuursakkoord niet ken. 
 

Rug recht houden  
 
We zijn toe aan vernieuwing, 
toon lef 
 
Ga voor de inhoud 
 
Neem 
bestuursverantwoordelijkheid 
 
Uitsluiten van partijen past 
niet bij onze uitgangspunten 
 

 
 
CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
Voor het eerst in de geschiedenis van CDA Brabant heeft een ledenraadpleging op deze 
schaal plaatsgevonden. 22% van de leden in Brabant heeft zich aangemeld voor de 
raadpleging en 73% daarvan heeft deze ook daadwerkelijk ingevuld. We kunnen 
discussiëren of deze percentages voldoende representatief zijn. We zien namelijk op basis 
van eerdere consultaties in de afgelopen maanden ook dat veel leden zich niet expliciet 
uitspreken over de beoogde samenwerking. We hebben besloten deze ledenraadpleging 
desondanks als geldig te beschouwen. 
 
Op basis van de resultaten zien we dat een kleine meerderheid aangeeft een samenwerking 
met FvD acceptabel te vinden. Met als belangrijke randvoorwaarden de inhoud van het 
coalitieakkoord. Een deel van de leden geven aan dit onvoldoende te kunnen beoordelen 
omdat ze nog geen kennis hebben kunnen nemen van het bestuursakkoord. Omdat er door 
drie afdelingen is verzocht zo spoedig mogelijk de leden te raadplegen over de 
samenwerking, is de raadpleging gehouden voordat het akkoord beschikbaar is. De inhoud 
van het bestuursakkoord en toelichting daarop richting de achterban moet desalniettemin zo 
snel mogelijk plaatsvinden. We vragen de fractie dit direct na het uitkomen van het 
bestuursakkoord in gang te zetten richting de leden en deze verantwoording zo in te richten 
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dat een echte dialoog over de inhoud plaats kan vinden. Denk aan sessies via zoom of 
teams in niet te grote groepen zodat er ook voldoende ruimte is voor de achterban om hun 
vragen te stellen. Daarnaast zal tijdens de eerstvolgende fysieke ALV het bestuursakkoord 
uiteraard onderwerp van gesprek zijn.  
Ook vragen we de fractie om zo snel mogelijk een ledenbrief op te stellen met daarin de 
onderbouwing waarom het bestuursakkoord inhoudelijk sterk is en herkenbaar voor het CDA 
en de kandidaat gedeputeerden bijdragen aan een versterking van het bestuur in Brabant en 
de positieve zichtbaarheid van het CDA in Brabant. Samengevat, er is op basis van de 
ledenraadpleging een kleine meerderheid voor samenwerking. Ons advies is alleen in te 
stappen als aan bovenstaande randvoorwaarden op een stevige manier invulling gegeven 
kan worden. 
 
Er is een groot wantrouwen vanuit onze achterban richting FvD. Zowel ten opzichte van de 
grondbeginstelen van deze partij als ten opzichte van de landelijke voorman van deze partij. 
De uitspraak “VVD en CDA zijn er als onderdeel van de ‘cultuurmarxistische linkse 
mainstream’ op uit om Nederland te vernietigen” heeft kwaad bloed gezet binnen onze 
achterban en veel van onze leden geraakt. Er zijn diepgewortelde serieuze zorgen wat 
samenwerken met FvD voor gevolgen kan hebben voor het CDA. Dat lezen we ook terug in 
de diverse opmerkingen en de uitgesproken score op vraag 4.  
Wij als bestuur van CDA Brabant delen deze zorgen. Als bestuur vinden wij het dan ook van 
groot belang dat de uitgewerkte principes en uitgangspunten zoals opgesteld in het 
bestuursakkoord niet alleen maar woorden op papier zijn maar dat deze actief en 
consequent nageleefd worden. Dit zullen we als bestuur ieder kwartaal met de fractie 
bespreken. Waarbij natuurlijk geldt dat wij als CDA onszelf ook aan deze afspraken dienen 
te houden; ze gelden voor alle deelnemende partijen aan de coalitie.  
 
We zijn als CDA een middenpartij waarbinnen ruimte en respect moet zijn voor verschil van 
inzicht. Op dit moment is er een groot verschil van inzicht binnen onze partij over wel of niet 
samenwerken met FvD. Het is een uitdaging om in een situatie met zulke fundamentele 
tegenstellingen toch als één partij te blijven acteren. De achterban, voorstanders én 
tegenstanders van een samenwerking met FvD, moeten door fractie en bestuur continu 
meegenomen worden in de ontwikkelingen. In het geval van lastige dossiers maar ook bij 
het behalen van successen. Advies is om dit stevig in te regelen met ieder kwartaal een 
ledennieuwsbrief en halfjaarlijks contact in de vorm van gesprekken met de afdelingen. Ook 
de principes van samenwerking binnen deze coalitie dienen een vast onderwerp van 
terugkoppeling en gesprek te worden. Het bestuur zal hierin een proces bewakende rol 
vervullen.  
Daarnaast zal het provinciale bestuur op diverse bestuurlijke niveaus het initiatief nemen de 
zorgen uit de ledenraadpleging te adresseren.  
 
Tot slot een letterlijke quote uit de ledenraadpleging die ons uit het hart gegrepen is:  
Wat de uitslag ook mag zijn, ik blijf lid en probeer de idealen van de partij hoog te houden. 
Bovendien hoop ik dat we discussie kunnen blijven voeren. Netjes, inhoudelijk en met het 
gemeenschappelijke belang voorop. Heel veel succes met het verwerken en het handelen 
naar de uitkomst van de enquête! 


