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Resolutie: Evaluatiecommissie Spies

Resolutie ingediend door: CDA Fryslân
Het CDA partijcongres op 11 september, bijeen te ‘s-Hertogenbosch,

A. Constateert dat:
● In het Rapport Commissie Spies van juli 2021 herhaaldelijk wordt verwezen

naar eerdere evaluatierapporten;
● In het rapport (hfd. 7) is vermeld dat met de waardevolle aanbevelingen

van vorige evaluatiecommissies veel te weinig is gedaan;
● Wordt gepleit voor het bouwen aan lerend vermogen (hfd. 7);
● Wordt aanbevolen (voorwoord en hfd. 7) een meerjarenplan en een jaarlijks

uitvoeringsprogramma op te stellen.

B. Overweegt dat:
● Het van belang is de aanbevelingen van het rapport Spies uit te werken in

concrete plannen;
● Bij een volgend evaluatierapport niet meer kan worden geconstateerd dat

met de aanbevelingen weinig is gedaan.

C. Spreekt uit dat:
● Het landelijk bestuur ieder najaarscongres aan de leden rapporteert welke

aanbevelingen zijn overgenomen en op welke wijze geïmplementeerd, dan
wel in aangepaste vorm zijn overgenomen en geïmplementeerd, of
beargumenteerd zijn afgewezen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Resolutie: Taskforce Governance

Resolutie ingediend door: CDA Fryslân
Het CDA partijcongres op 11 september, bijeen te ‘s-Hertogenbosch,

A. Constateert dat:
● In het rapport “Taskforce Governance” wordt aangegeven dat de resolutie

over partijvernieuwing (partijcongres 2018) nog steeds breed wordt
gedeeld;

● In het rapport “Taskforce Governance” in de analyse (hfd. 3.) eveneens
wordt vermeld dat in het traject van bestuurlijke vernieuwing op weg naar
een slagvaardige netwerk partij, het besturingsmodel niet goed is
vormgegeven en doelen niet of onvoldoende zijn gerealiseerd.

B. Overweegt dat:
● Het van belang is op korte termijn helderheid te verkrijgen over de

bestuurlijke structuur;
● de beschrijving van te onderscheiden betekenis van netwerken en

bestuurlijke inbreng een waardevolle zaak is;
● Het van belang is dit kalenderjaar de bestuurlijke structuur goed te hebben

vastgelegd in Statuten en Huishoudelijk Reglement (p.6)
● Afronding van de structuurdiscussie ruimte biedt voor het inhoudelijk

gesprek.

C. Spreekt uit dat:
● Op het partijcongres van december 2021 een Statutenwijziging wordt

geagendeerd met een passende vertaling van de aanbevelingen;
● in de statutenwijziging verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de

diverse gremia helder zijn omschreven.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Resolutie: De Jeugd heeft de toekomst

Resolutie ingediend door: Wind c.s.

Het CDA partijcongres op 11 september, bijeen te ‘s-Hertogenbosch,

A. Constateert dat:
● De grootste vijand van het CDA, de vergrijzing is.1

● De positie van de jongeren in onze partij op dit moment onvoldoende
geborgd is;

● Men voornemens is om de geborgde zetel van CDJA-leden in
afdelingsbesturen statutair op te heffen;

B. Overweegt dat:
● Het van belang is dat onze partij verjongt;
● Het van belang is dat jongeren zich welkom en thuis voelen binnen het

CDA;
● Onze partijleider, en interim voorzitter met regelmaat benoemen dat het

CDJA nu aan zet is.

C. Spreekt uit dat:
● Woorden moeten worden omgezet naar daden;
● De huidige positie van CDA-jongeren tenminste behouden dient te worden
● Het CDA vóór het voorjaarscongres van 2022 met een concreet plan komt

om de CDA-jongeren een betere positie te geven;
● Het CDA, de CDA-jongeren betrekt in het opstellen van dit plan

En gaat over tot de orde van de dag.

1 NPO radio 1 podcast P. G. Kruger
(https://www.nporadio1.nl/nieuws/podcast/5e356a68-4ea5-42f1-b918-ea18fdba5e0f/
ongelooflijke-podcast-met-pg-kroeger)
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Resolutie: Een democratische ledenpartij

Resolutie ingediend door:  Den Hartogh c.s.

Het CDA partijcongres op 11 september, bijeen te ‘s-Hertogenbosch,

A. Constateert dat:
● Het verkiezingsprogramma door middel van ‘bestuursamendementen’ op

fundamentele  punten gewijzigd is (voorbeelden zijn de vrijheid van
onderwijs en het minimumloon);

● Aangezien de bestuursamendementen werden ingediend nádat de
deelsessies waren ingedeeld (en leden reeds over de verschillende
deelsessies waren verdeeld), was het voor veel leden niet mogelijk om deze
bestuursamendementen te bespreken of erover te stemmen.

B.        Overweegt dat:
● Het CDA een democratische ledenpartij is, waarbij volgens artikel 33 van de

statuten “De algemene vergadering van de partij, verder te noemen het
partijcongres, toegankelijk is voor alle leden en het stemrecht toekomt aan
alle leden”;

● De Commissie-Spies op pagina 24 van haar rapport van oordeel is dat de
werkwijze met de bestuursamendementen “schuurt met het
democratische proces dat wij in de partij kennen”.

C.        Spreekt uit dat:
● Alle leden in de toekomst altijd in de gelegenheid worden gesteld om

(plenair of in deelsessies) deel te nemen aan de behandeling van en de
stemming over (bestuurs)amendementen.

● Eventuele (bestuurs)amendementen, die aan de beraadslaging worden
toegevoegd nadat de indeling in deelsessies definitief is, plenair op het
congres besproken moeten worden.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Resolutie: De basis voor de partij, het CDA, zijn de lokale en regionale
afdelingen.

Resolutie ingediend door: Joustra c.s.

Het CDA partijcongres op 11 september, bijeen te ‘s-Hertogenbosch

A. Constateert dat:
● de partij op dit moment op zoek is naar zichzelf;
● de partij de verbinding lijkt kwijt te raken met de samenleving;
● het gevoel leeft dat lokale en regionale afdelingen onvoldoende worden

gehoord en niet altijd worden betrokken bij landelijke besluitvorming;
● als gevolg hiervan er weinig begrip en draagvlak is voor landelijke

besluitvorming.

B. Overweegt dat:
● het CDA een partij is die midden in de samenleving hoort te staan en de

visie en missie waarvoor wij als CDA staan moet uitdragen;
● adviezen en voorstellen vanuit de lokale en regionale afdelingen de basis

zijn voor het landelijke CDA voor het maken van beleid;
● de structuur van de partij zodanig moet ingericht zijn dat alle doelgroepen

binnen de samenleving en/of achterban deel uit maken van alle vormen
van bestuur en inrichting van de partij.

C. Spreekt uit dat:
● de bovenstaande overwegingen onderdeel zijn in de verwerking van de

aanbevelingen uit het Rapport Spies en het Rapport Van Rooy.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Resolutie: Samen CDA

Resolutie ingediend door: CDA Overijssel, CDA Wierden-Enter

Het CDA-partijcongres op 11 september, bijeen te ‘s-Hertogenbosch,

A. Constateert dat:
● Het CDA vandaag op een essentieel kruispunt staat;
● Vele leden bezorgd zijn over de koers en de toekomst van het CDA;
● De afstand tussen het landelijk CDA en de gemeentelijke en provinciale

CDA-afdelingen met haar leden groot is;
● Er behoefte is aan een duidelijke inhoudelijke visie en bijbehorend profiel

van het CDA;
● De gemeentelijke en provinciale CDA-afdelingen door het hele land dicht

bij mensen staan en door hun enorme betrokkenheid beschikken over een
schat aan kennis en inzicht;

● Het CDA beschikt over een uniek fijnmazige structuur die enorme kansen
biedt;

● De gemeentelijke en provinciale CDA-afdelingen hun kennis, inzicht en
kracht in willen zetten voor ons CDA;

B. Overweegt dat:
● Betrokkenheid en inbreng vanuit de gemeentelijke en provinciale

afdelingen essentieel is voor de toekomst van een herkenbaar, betrokken
en betrouwbaar CDA waar de mens weer centraal staat.

C. Spreekt uit dat:
● Er zo spoedig mogelijk een concreet voorstel ligt waarbij de structurele

betrokkenheid van de gemeentelijke en provinciale CDA-afdelingen bij de
inhoudelijke koers van de partij wordt gewaarborgd. Dit voorstel dient ter
vaststelling voorgelegd te worden aan het CDA-partijcongres in het
voorjaar van 2022.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Resolutie: Werken aan een gezonde partijcultuur

Resolutie ingediend door: Van Horck c.s.
Ondersteund door: CDA Zeeland, CDA Zuid-Holland

Het CDA partijcongres op 11 september 2021, bijeen te ‘s-Hertogenbosch,

A. Constateert dat:
- Er door de gebeurtenissen van de afgelopen jaren binnen het CDA een

cultuur heeft kunnen ontstaan die op sommige momenten getekend
wordt door verdeeldheid en onverdraagzaamheid ten opzichte van andere
opvattingen;

- De toenemende polarisatie en de belonings- en afrekencultuur in de
samenleving ook de partijcultuur binnen het CDA en andere politieke
partijen heeft beïnvloed;

- Integriteitskwesties, politieke schandalen en conflicten binnen politieke
partijen het aanzien en de geloofwaardigheid van de politiek aantasten en
daarmee de democratie en politici op alle niveaus schade toedoen.

B. Overweegt dat:
- Een gezonde partijcultuur waarin men op een goede wijze met elkaar

omgaat en debatteert, cruciaal is voor het herstel van vertrouwen in
politieke partijen;

- Waarden en normen een belangrijk onderdeel vormen van het
christendemocratische gedachtegoed en dit dus ook terug hoort te komen
in hoe wij met elkaar omgaan binnen onze partij en hoe wij ons naar
buiten opstellen.

- Het CDA altijd heeft gestaan voor eenheid in verscheidenheid. Dat
pluriformiteit binnen een brede volkspartij juist is wat de
christendemocratie onderscheidend maakt;

- Ieder mens hoe verschillend onze meningen ook kunnen zijn, van waarde
is en het recht heeft om met respect behandeld te worden en niet politiek
te worden afgerekend op zijn/haar opvattingen;

- Het waarderen van verschillen binnen het CDA op basis van de
gemeenschappelijke politieke uitgangspunten, juist ook kan bijdragen aan
het herstellen en versterken van de onderlinge verbondenheid en eenheid;

- Er door het CDA Limburg een integriteitscommissie is ingesteld waar ook
onafhankelijke deskundigen zonder banden met het CDA, zitting in
hebben.
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- Er binnen het landelijk CDA een Integriteits- en Royementscommissie is
ingesteld waar leden zich toe kunnen wenden en het van belang is dat
deze commissie ook kan werken met een volwaardige
klokkenluidersregeling;

C. Spreekt uit dat:
- De hele partij, alle leden van de top tot aan de basis, zich samen inzetten

voor een gezonde partijcultuur waarin ruimte is voor de breedte van
opvattingen die passen bij een volkspartij op basis van gedeelde
christendemocratische waarden;

- Er binnen een gezonde partijcultuur geen plaats is voor politieke
afrekening en beloning, en waarbij integriteit, diversiteit, inclusiviteit en
transparantie van grote waarde zijn;

- We elkaar binnen het CDA voortdurend scherp houden op onze
gemeenschappelijke waarden, uitgangspunten en drijfveren en van
daaruit werken aan hernieuwde eenheid in verscheidenheid;

- Het bestuur opgeroepen wordt om in samenspraak met de Integriteits- en
Royementscommissie (IRC) te onderzoeken hoe een
klokkenluidersregeling vormgegeven kan worden;

- en vraagt het bestuur tevens te onderzoeken hoe onafhankelijke
deskundigen zonder banden met het CDA bij integriteitsvraagstukken het
beste ingezet kunnen worden binnen de landelijke IRC;

- Het landelijk bestuur periodiek rapporteert over de voortgang van de door
hem genomen initiatieven om de partijcultuur te verbeteren, te beginnen
op het partijcongres op 11 december 2021.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Resolutie: Organisatie en koers CDA

Resolutie ingediend door: CDA-Hattem, Oldebroek, Epe, Heerde en Elburg

Het CDA Partijcongres op 11 september bijeen in de Brabant Hallen in
’sHertogenbosch,

A. Constateert dat:
● Lokale afdelingen zich grote zorgen maken over de organisatie en de koers

van het landelijke CDA.
● De toepassing en herkenbaarheid van het christendemocratisch

fundament op het spel staat. Neoliberalisme in Nederland te veel invloed
krijgt op de samenleving.

B. Overweegt dat:
● Het zo gewaarde beleid op basis van ‘Zij aan zij’ (CDA heeft goud in

handen!) uitdrukkelijk moet worden uitgesproken en gepraktiseerd.
● Het onderzoek van de commissie Spies duidelijk aandacht vraagt voor

verbindend leiderschap en onderlinge concurrentie achter ons laat
● Het CDA luistert naar haar provinciale en gemeentelijke afdelingen en

hierdoor de mensen in het land vertegenwoordigt. De kernwaarden gaan
boven de ambitie om te besturen.

C. Spreekt uit dat:
● Bestuur, fractie en politiek leider reflecteren op de ontstane situatie,

benoemen wat er anders moet en een nieuwe strategie met hoofd en hart
gaan uitdragen.

● Een voorzitter van de landelijke partij fulltime beschikbaar is om de partij te
leiden, te luisteren naar de achterban, deze actief betrekt en onderdeel laat
zijn van het beleid en deze uitvoert.

● De partijleiding zich tot een uiterst inspant om de ideeën van Pieter
Omtzigt te steunen en te praktiseren en zich maximaal inspant om een
goede relatie voort te zetten met Pieter Omtzigt, ook indien hij als
onafhankelijk Kamerlid doorgaat.

● Een communicatiestrategie ontwikkelt waarbij het CDA de middenpartij is
en zijn christendemocratische uitgangspunten centraal staat. Niet rechts,
niet links maar vanuit het radicale en krachtige midden; een brede
volkspartij. Een weg die leidt naar een hoop- en liefdevolle samenleving.

9



● De christendemocratische uitgangspunten centraal stelt (o.a Zij aan zij) en
deze praktiseert. Verantwoordelijkheid, gerechtigheid, solidariteit en
rentmeesterschap is onze basis. Zie ook Chris van Dam ‘Nog steeds niet bij
brood alleen’.

● De leden het bestuur, fractie en politiek leider het vertrouwen geven om te
werken aan een vernieuwd CDA en hen daarin steunen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Resolutie: Oproep tot verzoening, herstel verhoudingen en hereniging

Resolutie ingediend door: Van Horck c.s.
Ondersteund door: CDA Zeeland, CDA Zuid-Holland

Het CDA partijcongres op 11 september 2021, bijeen te ‘s-Hertogenbosch,

A. Constateert dat:
● Het CDA in 2010 nog 67.592 leden had, en in 2021 nog slechts ca. 37.000

leden;
● Het ledenverlies niet alleen is te verklaren uit vergrijzing en natuurlijk

verloop, maar dat een belangrijk deel hun lidmaatschap heeft opgezegd
omdat zij zich niet meer thuis voelden bij het CDA;

● Er vanuit de landelijke partij en politieke leiding van het CDA in de
afgelopen 10 jaar meer ondernomen had moeten worden om deze
vertrokken leden opnieuw voor het CDA te winnen;

● Het Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt, na het uitlekken van zijn memo aan
de commissie Spies, zijn lidmaatschap van het CDA heeft opgezegd;

● 342.472 CDA kiezers hun voorkeurstem hebben uitgebracht op Pieter
Omtzigt en hij enorm gewaardeerd wordt door CDA-leden;

● Er door het uitlekken van het memo van Pieter Omtzigt aan de commissie
Spies, er mensen onnodig gekwetst zijn;

● De verhoudingen tussen Pieter Omtzigt en een deel van de CDA-top in de
afgelopen periode ernstig verstoord zijn geraakt;

● Het landelijk bestuur terecht zijn verantwoordelijkheid heeft genomen en
is afgetreden om ruimte te geven aan herstel van vertrouwen.

B. Overweegt dat:
● Velen die de afgelopen jaren hun CDA-lidmaatschap hebben opgezegd,

zich nog verwant voelen met het christendemocratische gedachtengoed;
● Het belangrijk is om te weten wat de oorzaken zijn dat leden het CDA

(hebben) verlaten;
● Pieter Omtzigt zich in de afgelopen jaren heeft bewezen als een zeer

waardevol Tweede Kamerlid dat voor velen een voorbeeld is van een
(christendemocratische) volksvertegenwoordiger die op een effectieve
wijze invulling geeft aan de taak van een parlementariër; het controleren
van de regering, het vertegenwoordigen van (kwetsbare) burgers, en het
verbeteren van wet- en regelgeving;
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● Het lekken van het memo-Omtzigt, schade heeft toebracht: aan Pieter
Omtzigt zelf, het vertrouwen in zijn loyaliteit, zijn door ieders gewenste
herstel, zijn collegiale relaties in Den Haag en het respect voor en de goede
naam van zijn partij;

● Er in de afgelopen periode zowel van de kant van de partijtop, waaronder
Wopke Hoekstra alsook Pieter Omtzigt, fouten zijn gemaakt;

● Volgens het Program van Uitgangspunten mensen een
verantwoordelijkheid voor elkaar hebben en daar ook individueel op
aanspreekbaar zijn ;

● Verzoening in de betekenis van herstel van verstoorde verhoudingen en
verbroken eenheid én het zetten van de eerste stap om daartoe te komen,
één van de kernwaarden is uit het christelijk geloof waar het CDA zijn
inspiratie uit put.

C. Spreekt uit dat:
● Er door het CDA een gedegen en onafhankelijk onderzoek wordt

uitgevoerd naar de beweegredenen van leden die het CDA sinds 2010
hebben verlaten en hoe het CDA voor deze vertrokken leden weer
aantrekkelijk gemaakt kan worden om een nieuw lidmaatschap aan te
gaan;

● Dat er door leden, politieke vertegenwoordigers en partijtop van het CDA
de komende tijd gewerkt dient te worden aan verzoening, herstel van
verhoudingen en hereniging met iedereen die het CDA de afgelopen 10
jaar heeft verlaten;

● De partijtop en de Tweede Kamerfractie worden opgeroepen zich de
komende tijd in te zetten voor een proces van samenwerking, herstel van
relaties en verzoening met Pieter Omtzigt, zonder daarbij van te voren vast
te leggen hoe dit in de tijd en in de praktijk vorm gaat krijgen;

● Het CDA congres op 11 december 2021 geïnformeerd wordt over de
gemaakte voortgang van de in gang gezette processen op het gebied van
samenwerking en verzoening tussen het CDA en Pieter Omtzigt en het uit
te voeren onderzoek naar beweegredenen van CDA-leden die sinds 2010
hun lidmaatschap hebben opgezegd.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Resolutie: Invulling menselijke maat

Resolutie ingediend door: CDA Overijssel

Het CDA partijcongres op 11 september, bijeen te ‘s-Hertogenbosch,

A. Constateert dat:
● Het CDA bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart jl. een uiterst

teleurstellende uitslag heeft gehaald;
● De commissie Spies een evaluatierapportage heeft gehouden;
● Leden en kiezers van het CDA vinden dat het Christendemocratische

verhaal niet voldoende tot uitdrukking is en wordt gebracht

B. Overweegt dat:
● De menselijke maat in de politiek meer en beter moet worden ingevuld;

C. Spreekt uit dat:
● Voor 1 januari 2022 een herkenbaar geluid moet zijn ontwikkeld waar de

menselijke maat, een nieuw sociaal contract en een betere transparante
overheid centraal moet staan, waar de Tweede Kamerfractie mee aan de
slag gaat en dat als leidraad kan worden gebruikt voor de campagne van
de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

En gaat over tot de orde van de dag.

13



11

Resolutie: Repatriëring IS-vrouwen en kinderen uit Syrië

Resolutie ingediend door: Corten c.s.

Het CDA partijcongres op 11 september 2021 bijeen te ‘s-Hertogenbosch,

A. Constateert dat:
● er nog steeds Nederlandse IS-vrouwen met hun kinderen onder

mensonwaardige omstandigheden vastzitten in kampen in noordoost
Syrië;

● de VS, de VN, het Europarlement, de Europese Raad, de Koerden, de
Nederlandse Kinderombudsman en vele humanitaire organisaties al jaren
aandringen op repatriëring;

● alle andere Europese landen hiermee al begonnen zijn;
● Nederland het enige land is dat daartoe nog geen aanstalten maakt;
● het CDA zich, samen met VVD, PVV en Forum, nog steeds verzet tegen het

terughalen van de  vrouwen en kinderen;
● onze partij blijft aandringen op berechting van de vrouwen in de regio

terwijl de kans daarop volgens het Ministerie van Buitenlandse Zaken
minimaal is;

● terughalen volgens datzelfde ministerie de enige manier is om de vrouwen
te berechten;

● terughalen van de vrouwen en kinderen volgens NCTV en AIVD het beste is
voor de nationale veiligheid;

● een nog langer verblijf van de kinderen in de kampen zal leiden tot
onherstelbare schade aan hun lichamelijke en geestelijke gezondheid;

B. Overweegt dat:
● uit christelijk en humanitair oogpunt het redden van de kinderen prioriteit

moet krijgen;
● een snelle repatriëring van de kinderen nodig is om hen nog de kans te

geven op een normaal leven;
● terughalen van de kinderen zonder de moeders geen optie is;
● terughalen van de vrouwen de enige manier is om hen te berechten en

ieder van hen een gepaste straf op te leggen;

C. Spreekt uit dat:
● het CDA moet kiezen vóór repatriëring van de Nederlandse vrouwen en

kinderen uit Syrië;
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● er bij de regering op aan moet dringen om in samenwerking met onze
buurlanden de vrouwen en kinderen nog voor de komende winter terug te
halen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Resolutie : gemeentefinanciën 2022 meer op orde

Resolutie ingediend door: Afdeling Hellendoorn

Het CDA partijcongres op 11 september 2021, bijeen te ‘s-Hertogenbosch,

A. Constateert dat:
● het huidige kabinet voor 2022 het jeugdbudget voor gemeenten heeft

verhoogd;
● de financiële positie van gemeenten desondanks nog steeds zorgwekkend

is;
● ook provinciale toezichthouders daarover bij herhaling hun zorg hebben

geuit;
● het huidige kabinet geen aanvullende voorstellen doet en dat wil overlaten

aan formatieoverleg en een nieuw kabinet.

B. Overweegt dat:
● het verbeteren van de financiële positie van gemeenten niet kan blijven

wachten totdat een nieuw kabinet is aangetreden;
● in 2019 bij resolutie op het CDA-congres is uitgesproken dat

vertegenwoordigers van het CDA in gemeenten, kabinet en Kamer zich
actief blijven inzetten voor verbetering van de financiële positie van
gemeenten

● in het verkiezingsprogramma 2021 van het CDA de verbetering van de
gemeentefinanciën nadrukkelijk is opgenomen;

● in 2021 alvast een aantal stappen moeten worden gezet ter verdere
invulling daarvan

● deze verbetering kan worden gerealiseerd door oa.
a) de opschalingskorting in 2022 te bevriezen zoals ook al in 2020 en
2021 is gedaan en b) in 2022 aan  gemeenten middelen beschikbaar stellen
ter compensatie van de extra Wmo-kosten (€ 150 mln.), inzet voor Klimaat-
en energiebeleid (€ 70 mln.) en Omgevingswet (€ 150 mln.)

C. Spreekt uit dat:
● CDA-2e kamerleden en bewindslieden zich actief inzetten voor de

verbetering van de financiële positie van de gemeenten in de
Rijksbegroting 2022 en hierbij in overweging nemen de punten zoals
hierboven genoemd onder  a) en b)

En gaat over tot de orde van de dag.
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Resolutie: Open broncode in de overheid

Resolutie ingediend door: CDA Zuid-Holland

Het CDA partijcongres op 11 september, bijeen te ‘s-Hertogenbosch,

A. Constateert dat:
● Er veel verwarring is ontstaan over de werking van het stemprogramma

voor de lijsttrekkersverkiezing;
● zowel intern als extern onderzoek over het programma zich richtte op de

correcte werking van de code;
● zusterpartij CSU op basis van de Christendemocratische idealen open

broncode heeft omarmd2;
● Er veel overheidssoftware met publiek geld wordt ontwikkeld.
● De overheid soms zelf niet eens weet welke van haar broncode openbaar

is3

B. Overweegt dat:
● Publiek toezicht op het stemsysteem acceptatie van uitslagen bevordert;
● De verwarring van de uitkomst van de lijsttrekkersverkiezing deels te wijten

was aan het feit dat zonder broncode het stemprogramma moeilijk uit te
leggen was en mogelijke fouten onder de radar konden vliegen;

C. Spreekt uit dat:
● Het CDA een actieve rol oppakt om open broncode in de overheid en haar

instanties een standaard te maken;
● De voorkeur te hebben voor het openbaar maken van voor en door de

overheid ontwikkelde code, tenzij er zwaarwegende belangen meetellen;
● Het gebruik van open source software en open standaarden te prefereren

boven gesloten vormen;
● Het toegankelijk maken van broncode een register op te zetten in de vorm

van een versiebeheersysteem.

En gaat over tot de orde van de dag.

3https://broncode.org/#wel-openbaar
2https://fsfe.org/news/2019/news-20191125-01.en.html
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Resolutie: CDA-stikstofbeleid.

Resolutie ingediend door: CDA Veendam-Wildervank

Het CDA-partijcongres op 11 september, bijeen te ‘s-Hertogenbosch,

A. Constateert dat:
● De resolutie “een rechtvaardig stikstofbeleid” is aangenomen op het

partijcongres van 9 november 2019. Met de nota “perspectief voor boeren”
is die resolutie genegeerd. 

● Er in 1984 in NL  2,9 miljoen melkkoeien waren, in 2014 nog 1,5 miljoen.
● In 1990 de gemiddelde stikstofdepositie van ammoniak in Nederland ca.

2200 mol-N/ha/jaar was en in 2018 ca. 1400. Een daling van 60%.
● Dat in Duitsland de grenswaarde van mol depositie 7,4 mol-N/ha/jaar is, in

Denemarken 14 en in Nederland is dat 0,5 mol-N/ha/jaar. Dat de
Nederlandse norm niet in verhouding staat met omliggende landen.

     
B. Overweegt dat:

● Dat met zwalkend overheidsbeleid het niet mogelijk is om agrarische
bedrijven te moderniseren en bij de tijd te brengen met een optimale
stikstofreductie.

● Dat op agrarische gronden topopbrengsten gerealiseerd worden. Door
verandering van wetgeving kan gemineraliseerde mest in de juiste
verhouding worden toegepast en de hoeveelheid kunstmest worden
verminderd.

● Dat het CDA een voorstander is van een verdienmodel voor boeren. Dit zal
in beleid moeten worden vormgegeven. Zowel bij inkoop als bij verkoop
van de hun producten.

● Dat het CDA voor een ruimhartige compensatie is voor boeren die willen
stoppen en voor verlaging van de investeringsopgave voor boeren die door
willen gaan. Met de blijvers kunnen we het stikstofprobleem aanpakken.
De 15 miljard kunnen dan ook beter aan innovatie voor de blijvers besteed
worden.

● Het CDA is voorstander van aankoop van boerenbedrijven nabij gevoelige
Natuurgebieden. Een risico is dat de natuurgebieden groter worden en
vruchtbare grond voor voedselproductie verloren gaat.
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C. Spreekt uit dat:
● In de nota “perspectief voor boeren komt de resolutie een rechtvaardig

stikstofbeleid volgens de indiener onvoldoende naar voren.
● Dat we de landbouwgrond voor de landbouw willen behouden.
● Dat we de reductie van ammoniakemissie op de bedrijven door innovatie

willen ondersteunen.
● Dat we agrarisch landschap en natuurbeheer voor langere termijn met

goede vergoeding belangrijk vinden.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Resolutie: “Nederland is zeker nog niet af”

Resolutie ingediend door: CDA Barendrecht

Het CDA partijcongres op 11 september, bijeen te ‘s-Hertogenbosch,

A. Constateert dat:
● Het klimaat verandert. Deze klimaatsverandering gepaard gaat met een

zeespiegelstijging, intensievere regenbuien en meerdere periodes van
grote droogte.

● Uit het IPCC4 rapport van de VN van 9 augustus 2021 blijkt dat de
wereldwijde temperatuur sneller stijgt dan verwacht.

● Het IPCC-rapport van de VN dient als basis voor klimaatbeleid van
regeringen wereldwijd.

B. Overweegt dat:
● De genoemde gevolgen van klimaatsverandering van grote invloed zijn op

de woon – en leefomstandigheden en infrastructuur in Nederland.
● Maatregelen als gevolg van de klimaatsverandering regionaal sterk kunnen

verschillen.
● De huidige maatregelen onvoldoende zijn1. Er drastische en grootschalige

maatregelen nodig zullen zijn om de gevolgen van de klimaatsverandering
voor Nederland te kunnen beheersen.

C. Spreekt uit dat:
● Het is van groot belang dat de Tweede Kamerfractie van het CDA bij het

kabinet erop aandringt om na te denken over de gevolgen van deze
klimaatverandering en waar dat nodig is met urgentie de bijbehorende
grootschalige plannen ontwikkelt.

● Nederland zich vanwege klimaatverandering aanpast aan de te
verwachten zeespiegelstijging, de grotere periodes van extreme droogte
en intensievere regenbuien, met inachtneming van de verschillende lokale
omstandigheden.

● Nederland is zeker nog niet af

En gaat over tot de orde van de dag.

4 https://klimaatadaptatienederland.nl/actueel/actueel/nieuws/2021/nieuw-ipcc-rapport/
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Resolutie: Rentmeesterschap! Het realiseren van de
klimaatdoelstellingen voor 2030 wordt voor het CDA een topprioriteit!

Resolutie ingediend door: CDA Fryslân
Het CDA partijcongres op 11 september, bijeen te ‘s-Hertogenbosch,

A. Constateert dat:
● Er een wereldwijde klimaatcrisis bestaat (zie ook het IPCC rapport van

augustus jl.)
● De leefbaarheid van onze kinderen en kleinkinderen wordt door de

klimaatcrisis negatief beïnvloed.
● Vele burgers, en vooral ook jonge mensen, in NL erg ongerust zijn over de

klimaatcrisis en zij verwachten meer concrete acties van de politiek.
● Het CDA al jaren worstelt met een onduidelijk programma qua heldere

prioriteiten (Gevolg: electoraal neerwaarts)
● Dat het CDA jaren heeft beloofd om prioriteit te geven aan

Rentmeesterschap (de christelijke wortels van het CDA) en “Een land
doorgeven waar je zelf graag zou willen wonen”.

B. Overweegt dat:
● Het roer qua beleid en bestuur om moet met focus op het halen van de

klimaatdoelstellingen. Zowel voor de overheden als voor het CDA.
● Ik al jaren lid ben van het CDA en nu voor de eerste keer een resolutie

indien. Ik voel de urgentie van de crisis in het CDA en de klimaatcrisis voor
onze kinderen en kleinkinderen.

C. Spreekt uit dat:
● Het CDA duidelijk verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van de urgente

klimaatcrisis.
● Het halen van klimaatdoelstellingen vraagt om meer bestuurlijke invloed.

Denk bijvoorbeeld aan een Klimaat-minister en Klimaat-gedeputeerden.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Resolutie: Ratificeren onderhandelde regeerakkoord (kabinetsdeelname)

Resolutie ingediend door: CDA Dinkelland, Losser, Tubbergen

Het CDA partijcongres op 11 september 2021, bijeen te ‘s-Hertogenbosch,

A. Constateert dat:
● Het CDA 4 zetels heeft verloren bij de verkiezingen van maart 2021;
● In de peilingen d.d. 22 augustus 2021 daarbovenop een verlies van 9 zetels

wordt gemeld;
● Er verdeeldheid is onder de leden of het CDA wel of niet deel moet nemen

aan een nieuw kabinet.

B. Overweegt dat:
● Het onwenselijk is om deel te nemen aan een kabinet als onze CDA idealen

en standpunten daarin onvoldoende ruimte krijgen;
● Het wenselijk is dat de leden rechtstreeks kunnen uitspreken of zij zich

voldoende kunnen vinden in een eventueel regeerakkoord.

C. Spreekt uit dat:
● Het CDA bij eventuele kabinetsdeelname de dialoog aangaat over het

behaalde onderhandelingsresultaat op het eerstvolgende partijcongres.

En gaat over tot de orde van de dag
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Resolutie: Niet regeren als wij onder het leenstelsel moeten studeren.

Resolutie ingediend door: CDJA

De Algemene Ledenvergadering van het CDA, bijeen op 11/09/2021 te
‘s-Hertogenbosch,

A. Constaterende dat:
● Het leenstelsel in 2015 is ingevoerd ter vervanging van de basisbeurs naar

een plan van VVD, PvdA, GroenLinks en D66;
● Uit cijfers van het CBS blijkt dat in 2019 ruim 1,4 miljoen studenten een

studieschuld hebben;
● De gemiddelde studieschuld op dit moment 13.700 euro bedraagt;
● Er op het partijcongres van 2019 een resolutie is aangenomen waarin het

CDA wordt opgedragen om altijd voor de terugkomst van de basisbeurs te
blijven strijden;

● Het CDA altijd tegenstander van het leenstelsel is geweest en dit ook
nadrukkelijk heeft laten blijken tijdens de campagne voor de Tweede
Kamerverkiezingen van maart 2021.

B. Overwegende dat:
● De overheid vanuit het CDA uitgangspunt ‘solidariteit’ zorgt voor een basis

van sociale zekerheid: voor iedereen is er goed en betaalbaar onderwijs;
● Het sociale leenstelsel er voor heeft gezorgd dat er een kloof is ontstaan

tussen arm en rijk als het gaat om wel of niet doorstuderen of de hoogte
van een studieschuld;

● Het sociale leenstelsel niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd;
● Veel jongeren nu dankzij dit mislukte project met een torenhoge

studieschuld opgescheept zitten waardoor zij onder andere minder snel
aan een betaalbaar huis kunnen komen;

● Het leenstelsel zorgt voor een valse start aan het begin van je carrière en
het aan de overheid is om dit probleem op te lossen.

● Het leenstelsel ervoor zorgt dat het hebben van een schuld door de
overheid al op jonge leeftijd genormaliseerd wordt.

C. Spreekt uit dat:
● Het afschaffen van het leenstelsel vanaf heden een breekpunt is voor het

CDA tijdens de coalitieonderhandelingen waar het CDA mogelijk bij
aanschuift;
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● Het CDA niet in een coalitie stapt waar de afschaffing van het leenstelsel
en compensatie voor de pechgeneratie niet in het regeerakkoord geregeld
is.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Resolutie: Een waarde(n)vol leven

Resolutie ingediend door: Van Voorden c.s.

Het CDA partijcongres op 11 september, bijeen te ‘s-Hertogenbosch,

A. Constateert dat:
- Er tijdens de coalitievorming druk op het CDA wordt uitgeoefend om deel

te nemen aan een progressief-liberaal kabinet waarbij eerder door de
fractieleider van D66 is aangegeven dat ‘er een absolute zekerheid is dat de
Voltooi Leven-wet in de volgende regeerperiode kan worden afgerond’5;

- In het beginselprogramma van het CDA (pagina 18), het program van
uitgangspunten (pagina 16), het rapport Zij aan Zij (pagina 42) en het
verkiezingsprogramma (pagina 19 en 20) helder naar voren komt dat de
waarde van het leven voor alle generaties een essentieel element is van het
DNA van onze partij;

- Dat de commissie Spies heeft geconstateerd dat volgens de leden de
kernwaarden en het gedachtegoed van het CDA onvoldoende zichtbaar
zijn (pagina 41);

- Buiten het CDA, zowel commissie-Schnabel als de artsenfederatie KNMG
geen voorstander zijn van de Voltooid Leven-wet.

B. Overweegt dat:
- Het CDA op dit thema niet een defensieve inzet moet plegen, maar

offensief dit naar voren moet brengen in haar dagelijkse politieke
handelen. Het CDA kan dan ook geen compromissen sluiten op het thema
‘voltooid leven’ die indruisen tegen de beginselen van de partij;

- Het CDA ervoor dient te waken dat een partij die hoog opgeeft van
compromissen en consensus dergelijke fundamentele vraagstukken over
leven en dood, waarover de samenleving nog altijd diepgaand verdeeld is
via een ‘vrije kwestie’ over te laten aan een rauwe vorm van
meerderheidspolitiek.

C. Spreekt uit dat:
- Het staande beleid van demissionair minister van Volksgezondheid H.M. De

Jonge om geen wetswijziging na te streven, maar om het probleem door
middel van allerlei waardevolle initiatieven gericht op het waardig ouder

5 https://relevant.nvve.nl/relevant-2021-1/sigrid-kaag/
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worden en tegen eenzaamheid het probleem te verminderen continuering
verdient;

- De invoering van een ‘voltooid leven-wet’ onverenigbaar is met dit beleid
en met de grondbeginselen van het CDA;

- Een appèl gedaan wordt op alle vertegenwoordigers van het CDA in
Staten-Generaal en regering om (nu en in de toekomst) er alles aan te
doen om dergelijke vraagstukken over leven en dood, waarover de
samenleving nog diepgaand is verdeeld, niet aan een ‘vrije kwestie’ over te
laten;

- Een appèl gedaan wordt op alle vertegenwoordigers van het CDA in
Staten-Generaal en regering om (nu en in de toekomst) niet mee te
werken aan invoering van een dergelijke wet;

- De fractie, in samenwerking met het Wetenschappelijk Instituut, het
voortouw neemt bij het voeren van een breder gesprek binnen de partij
over medisch-ethische thema’s en maatschappelijke thema’s om te komen
tot standpunten voor de dagelijkse politiek die voortkomen uit ons
christendemocratische gedachtegoed.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Resolutie: Koersvast en herkenbaar

Resolutie ingediend door: CDA Fryslân
Het CDA partijcongres op 11 september, bijeen te ‘s-Hertogenbosch,

A. Constateert dat:
● Uit het rapport van de cie.-Spies blijkt dat de top van het CDA (lijsttrekker,

fractiebestuur, partijbestuur en bewindslieden) niet bij machte is geweest
om de christendemocratische beginselen eenduidig over het voetlicht te
brengen voor en tijdens de campagne TK 2021. Partijbeginselen werden
gebrekkig uitgedragen. Sociale en maatschappelijke thema’s bleken
ondergeschikt aan economisch vooruitgangsdenken. De integriteit en
soliditeit van de partij zijn ondermijnd door groepsvorming, persoonlijke
campagnes en losse plannen zonder draagvlak. Alles wijst er op dat het
CDA beginselprogramma en de meest actuele duiding daarvan in het
rapport ‘Zij aan Zij’ onvoldoende is verinnerlijkt bij de partijtop. Hierdoor
zijn leden en kiezers vervreemd.

B. Overweegt dat:
● Om de missie en identiteit van de partij te benadrukken spreekt het

congres uit:
- Dat het CDA vanuit zijn christelijk sociale denken een samenbindende

partij is die een dam opwerpt tegen de snel groeiende sociale
ongelijkheid qua inkomen, bezit, huisvesting en digitale
vaardigheden/geletterdheid.

- Dat het CDA de onmacht van gewone burgers ter harte neemt en
burgers, boeren en gewone ondernemers net zoveel stem geeft als
pressiegroepen die het publieke debat beheersen.

- Dat het CDA een goed evenwicht bewaart tussen bestaans- en
voedselzekerheid, bestrijding van armoede en het behoud van
landschaps- en biodiversiteit.

- Dat het CDA afstand neemt van het individualistisch elitair liberaal
denken dat de Haagse politiek domineert. Tegenover fiscaal
individualisme, staat het CDA voor gezinsondersteunende fiscaliteit.
Tegenover liberaal drugsbeleid waar kwetsbare jongeren onder lijden,
staat beëindiging gedoogbeleid en goede jeugdzorg. Tegenover
wetsvoorstellen hulp te mogen bieden aan mensen die hun leven willen
beëindigen zonder ernstige ziekte, staat het CDA voor een overheid die
zinvol waardig leven voor alle ouderen mogelijk maakt.
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C. Spreekt uit dat:
● Om dit te bereiken draagt het congres het bestuur op om:

- Naast aandacht voor de inhoudelijke gesprekken in de partij over het
rapport Van Zwol mensen in de partij mensen toe te rusten de beginselen
van de partij aansprekend en doorleefd te kunnen brengen.

- Bij vacante plaatsen in landelijk bestuur, bij vrijkomende sleutelposities en
samenstelling van kandidatenlijsten mensen te kiezen die politiek willen
bedrijven vanuit de vier uitgangspunten van het CDA;

- Bij nieuwe verkiezingen de lijsttrekker voor te dragen op basis van het
verkiezingsprogramma en niet andersom. Bij een leiderschapswissel is het
programma leidend.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Resolutie: Visie voor de volgende generatie.

Resolutie ingediend door: CDJA

De Algemene Ledenvergadering van het CDA, bijeen op 11/09/2021 te
‘s-Hertogenbosch,

A. Constaterende dat:
● De commissie Spies constateert dat een herkenbaar inhoudelijk

christendemocratisch verhaal cruciaal is voor een succesvolle campagne;
● Net als de Commissies Frissen en Rombouts, ook de commissie Spies van

mening is dat het belangrijk is om als CDA in te zetten op thema’s die
aansluiten bij de zorgen en wensen van de kiezers; specifiek ten aanzien
van thema’s die relevant zijn voor jongeren.

B. Overwegende dat:
● Het essentieel dat de partij op een aantal thema’s vindt issue owner wordt;
● Het CDA misschien wel het beste en meest realistische programma heeft

voor jongeren op cruciale thema’s als wonen, onderwijs en klimaat;
● We er de afgelopen jaren niet voldoende in geslaagd zijn om deze thema’s

op een aantrekkelijke manier over te brengen op de volgende generatie.

C. Spreekt uit dat:
● De algemene ledenvergadering de Kamerfractie vraagt om in

samenwerking met het WI, CDJA en andere betrokken organisaties
visiestukken te gaan uitwerken op wonen, klimaat, onderwijs, arbeidsmarkt
en andere thema’s die relevant zijn voor jongeren om zo de partij weer
aantrekkelijk te maken voor de volgende generatie.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Resolutie: waardering voor het werk van interim voorzitter Van Rij

Resolutie ingediend door: Jonkers c.s.
Ondersteund door: CDA Fryslân

Het CDA partijcongres op 11 september, bijeen te ‘s-Hertogenbosch,

A. Constateert dat:
● De commissies Spies en Van Rooy waardevolle onderzoeken en

aanbevelingen hebben gedaan
● De rapporten van de commissies laten zien dat er intern zeer veel werk te

doen is
● De interim voorzitter Van Rij de vereniging met kunde en compassie

bestuurt

B. Overweegt dat:
● Er veel waardering en steun is voor het werk van interim voorzitter Van Rij;

C. Spreekt uit dat:
● De interim voorzitter Van Rij zijn werk zo goed doet dat dit waardering en

steun verdient om op volle kracht door te gaan met zijn werk;

En gaat over tot de orde van de dag.
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Resolutie: Oproep tot herkenbare christendemocratische politiek

Resolutie ingediend door: Van Horck c.s.
Ondersteund door: CDA Zeeland, CDA Zuid-Holland

Het CDA partijcongres op 11 september 2021, bijeen te ‘s-Hertogenbosch,

A. Constateert dat:
- De Commissie Spies heeft gesteld dat er onvoldoende geïnvesteerd is in

een hecht team dat eenheid en enthousiasme uitdraagt en zij oproept om
te bouwen vanuit de inhoud aan de vernieuwing en het fundament van
ons politieke handelen;

- De afgelopen tien jaar binnen politieke partijen, waaronder het CDA,
kiezersonderzoeken steeds belangrijker zijn geworden voor politieke
standpuntbepaling en politiek handelen met als primaire doel specifieke
kiezersgroepen aan te spreken en daarmee verkiezingen te winnen;

- Er onder steeds meer CDA-leden aan de basis vragen zijn gerezen over de
politieke koers van de partij;

- Er door het CDA in de afgelopen tien jaar veel verkiezingen zijn verloren en
veel CDA’ers hun lidmaatschap hebben opgezegd;

- Er op dit moment wordt gewerkt aan een inhoudelijke verdieping van de
CDA-standpunten  onder leiding van Richard van Zwol op basis van het
laatste landelijke verkiezingsprogramma, het Nieuw sociaal contract van
Pieter Omtzigt, de New Deal en het rapport Zij aan Zij;

B. Overweegt dat:
- Het CDA een waardegedreven politieke beweging is waarbij inhoudelijke

overwegingen en overtuiging de basis vormen voor de politieke
standpuntbepaling en het politieke handelen, en niet kiezersonderzoeken;

- Het CDA is als een huis met vele kamers waarbij er ruimte is voor
verschillende accenten, verenigd onder één gedeeld dak en er dus ruimte
is voor eenheid in verscheidenheid;

- Het CDA met het sociaal contract, zijn verkiezingsprogramma en het
rapport Zij aan Zij een uitstekende basis heeft om met overtuiging,
vertrouwen en lef de urgente maatschappelijke uitdagingen aan te gaan.

- Een sterk WI van belang is voor een gezond CDA.
- Er veel waardering is voor de recent gepresenteerde CDA Landbouwvisie

die een goed voorbeeld is van een vooruitstrevende en concrete visie die
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tot stand gekomen is door intensief debat met de sector zélf en een goede
samenwerking tussen de CDA Tweede Kamerfractie en het WI;

- Er binnen de partij behoefte bestaat aan meer van dit soort inhoudelijke,
proactieve en  politiek scherpe initiatieven vanuit Tweede Kamerfractie en
het WI.

C. Spreekt uit dat:
- Het CDA en zijn politieke vertegenwoordigers de christendemocratische

kernwaarden niet alleen verankeren in politieke rapporten, maar ook
tastbaar maken in het dagelijkse  handelen van CDA-politici, bestuurders
en leden. Daarbij zijn kiezersonderzoeken alleen ondersteunend en nooit
leidend;

- Het WI versterkt wordt, waarbij o.a. gebruik gemaakt zou kunnen worden
van de “Jettengelden”;

- De Tweede Kamerfractie in samenwerking met het WI en in dialoog met
de samenleving meer en politiek scherpere en proactieve visiestukken
uitwerkt zoals de landbouwvisie van Derk Boswijk waarbij nadrukkelijk
gebruik gemaakt wordt van het visiestuk Zij aan Zij (naast het
verkiezingsprogramma en het sociaal contract);

- Bij de uitwerking van het verhaal van Van Zwol er, mede met het oog op de
aankomende gemeenteraadsverkiezingen, een uitvoeringsagenda wordt
opgesteld in samenspraak met de Tweede Kamerfractie, het WI en enkele
lokale CDA-bestuurders;

- Het Landelijk Bestuur het congres voor 11 december 2021 informeert over
de concrete invulling van de bovengenoemde acties;

En gaat over tot de orde van de dag.
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Resolutie: “In denken en doen samenwerken aan en in het CDA”

Resolutie ingediend door: CDA Utrecht (provincie)

Het CDA partijcongres op 11 september 2021, bijeen te ’s-Hertogenbosch,

A. Constateert dat:
● de evaluatiecommissie Spies geconcludeerd heeft dat het CDA bij de

Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 “van zichzelf heeft verloren”
door: onvoldoende eenheid en leiding, onvoldoende focus op ons
inhoudelijke verhaal en we onvoldoende onze kiezers (alle generaties en
zowel in Randstad als Regio) hebben aangesproken. Daarmee is de
essentie van de problemen in ons CDA weergegeven;

● het Landelijke Bestuur op 10 juli 2021 zijn verantwoordelijkheid heeft
genomen richting iedereen in de vereniging door af te treden;

● de taskforce ‘Governance’ onder leiding van Van Rooy een voorstel heeft
gedaan om de bestuurlijke en inhoudelijke structuren te verstevigen en
daarmee bij te dragen aan een vitale politieke vereniging;

● de commissie Van Zwol een integrale agenda voor het CDA uitwerkt, onder
meer gebaseerd op de maatschappijvisie”Zij-aan-Zij”,
Verkiezingsprogramma 2021 en gedachtenlijnen uit recente boeken (o.a.
”Een nieuw sociaal contract”) en dus vanuit het Christendemocratische
denken, de coöperatieve samenleving;

● dat op vele plekken in ons land CDA'ers een bijdrage leveren en willen
leveren aan een dienstbaar bestuur voor inwoners en een betere en
sterkere samenleving.

B. Overweegt dat:
● met alleen terugblikken we onze “Zij-aan-Zij” maatschappijvisie geen stap

dichterbij brengen en dat de daadwerkelijke, integrale uitvoering van de
aanbevelingen van de commissies Spies en Van Rooy urgent is;

● we de grote betrokkenheid en energie bij CDA-ers moeten richten op de
doorontwikkeling van ons verhaal voor Nederland en dat we dit verhaal
eendrachtig om moeten zetten in daden. Lokaal, provinciaal, nationaal en
op Europees niveau;

● zeker ook de lokale overheid als (eerste) overheid voor mensen wezenlijk is
en dat de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 belangrijk zijn
voor het CDA;
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● het van belang is dat we als leden van het CDA nu de handen ineen slaan
vanuit onze gemeenschappelijke basis (rentmeesterschap, gespreide
verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en solidariteit) en ons te
richten op dat wat ons bindt;

● de lokale en provinciale afdelingen (alsmede de netwerken) steun en
aandacht krijgen bij het uitvoeren van de kerntaken, het
vertegenwoordigen en besturen voor inwoners van hun gemeenten,
provincies en waterschappen.

C. Spreekt uit dat:
● we de blik samen naar voren richten, waarbij onze

volksvertegenwoordigers en bestuurders een voorbeeldfunctie hebben als
het gaat om een constructieve houding en samenwerkingsgericht gedrag
in onze vereniging;

● we onze uitvoeringskracht versterken door de aanbevelingen van de
commissies Spies en Van Rooy uit te voeren. We het nieuwe dagelijkse
bestuur verzoeken de voortgang hiervan te monitoren in een (half)jaarlijks
uitvoeringsprogramma;

● de vereniging, afdelingen en netwerken, samen met het
Wetenschappelijke Instituut, meer structurele verantwoordelijkheid
nemen voor de inhoudelijke en concrete doorvertaling van onze
maatschappijvisie. We daarvoor ook een “aanjaagfunctie” inrichten in het
nieuwe dagelijkse bestuur. Deze “aanjaagfunctie” wordt vormgegeven
door een actieve dialoog met CDA-leden;

● we als CDA leren van de afgelopen periode én we samen, bezield door onze
uitgangspunten,de schouders eronder zetten. En zo, met oog voor de
menselijke maat, kiezers met een aansprekend inhoudelijk verhaal weten
te overtuigen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Resolutie: Eensgezind voorwaarts
Resolutie ingediend door: De Wit c.s.

Het CDA partijcongres op 11 september, bijeen te ‘s-Hertogenbosch,

A. Constateert dat:
● Het CDA een turbulente periode heeft doorgemaakt waarbij onnodige

fouten hebben geleid tot teleurstelling onder de leden;
● achtereenvolgens de partijvoorzitter en het dagelijks bestuur kort na de

verkiezingen hun verantwoordelijkheid hebben genomen door af te
treden;

● er met het visiedocument "Zij aan zij; Toekomstperspectief voor Nederland
in 2030", het rapport van de commissie Spies “Zij aan zij, werken aan
herstel”, het rapport van de Taskforce Governance en het verslag van
Richard van Zwol dat binnenkort verschijnt, handvatten (zullen) worden
aangereikt om te bouwen aan een sterke en succesvolle
christendemocratische volkspartij;

● strubbelingen ervoor zorgen dat onze leden (die met hart en ziel bezig zijn
met de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen) in een lastige
positie worden gebracht.

B. Overweegt dat:
● het CDA een volkspartij is met herkenbare en breed gedragen

uitgangspunten: rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid,
publieke gerechtigheid en solidariteit;

● de partij gebaat is bij rust en de gelegenheid moet krijgen om samen met
de leden aan de slag te gaan met de aanbevelingen uit bovengenoemde
rapporten;

● álle leden voldoende ruimte moeten krijgen om daaraan hun bijdrage te
leveren;

● we als middenpartij het meeste kunnen bereiken met een constructief
kritische en open houding, waarbij we ons richten op alles wat ons bindt;

C. Spreekt uit dat:
● en roept alle leden op om van nu af aan op eensgezinde wijze voorwaarts

te gaan, om vanuit de kracht, kennis, kunde en gedeelde waarden in onze
partij, ons met hart en ziel in te zetten voor het succesvolle behoud en de
groei van de christendemocratie in Nederland die ons allen dierbaar is.

En gaat over tot de orde van de dag.
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