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Algemeen

Minder ik, meer wij
We leven in een tijd van grote veranderingen en uitdagingen. In ons land en in de
wereld om ons heen. Met elkaar kunnen we die uitdagingen aan, ook als het
moeilijk wordt. Het is tijd voor samen. Voor minder ik en meer wij. Dat is het
thema van Appèl XL 2022 waar we met z'n allen mee aan de slag gaan.

Locatie
Appèl XL 2022 vindt plaats in:
Hart van Holland
Berencamperweg 12
Barneveld

De locatie is goed bereikbaar met eigen vervoer, parkeren kan op het
naastgelegen parkeerterrein. We vragen een bijdrage van € 5,00 om te parkeren.
Komt u met het OV, dan kunt u gebruik maken van de CDA-pendelbus die tussen
09.00-22.00 uur rijdt tussen station Nijkerk en Hart van Holland. We vragen een
bijdrage van € 2,50 retour om gebruik te maken van de pendelbus.

Zowel het ticket voor parkeren als voor de pendelbus bestelt en betaalt u vooraf
via het aanmeldformulier.

Catering
Catering is voor eigen rekening.

Drankjes
Bij aankomst kunt u munten kopen die u kunt inleveren voor drankjes.
Eén munt kost € 3,00 euro.
Voor één munt koopt u koffie/thee, bier, fris. Een glas wijn kost 1,5 munt.

Lunch
Tijdens Appèl XL 2022 is er niet één vast lunchmoment. Tussen 11.30-14.00 uur
kunt u diverse keren aansluiten bij de buffetten. Met uw lunchbonnen kunt u
verschillende items halen.
Een lunch kost € 17,50. Deze kunt u bestellen en betalen via uw aanmeldformulier.
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Annuleert u uw lunch binnen een week voor het congres, dan kunnen we het
bedrag helaas niet meer retourneren, de lunch is dan al besteld.

Stemmen
Stemgerechtigde leden ontvangen bij aankomst een stemkaart én een
stemformulier.
In eerste instantie stemmen we bij acclamatie of met de stemkaart. Is er geen
helder voor of tegen, dan zal er schriftelijk gestemd worden met het
stemformulier. Het ingevulde stemformulier moet uiterlijk om 14.00 uur
ingeleverd zijn bij de aanmeldbalie.
Let op: het stemfomulier is voor alle openstaande stemmingen, dus lever het
formulier pas in als alle stemmingen geweest zijn.

Stemrecht
Wilt u stemmen tijdens het partijcongres, dan dient u uiterlijk 8 weken voor het
congres (10 september 2022) lid te zijn geworden én moet u bij aanvang van het
congres aan uw contributieverplichting hebben voldaan.

Heeft u uw contributie nog niet betaald, dan kunt u het juiste bedrag overmaken
op NL97INGB 0000 712 000 tnv Stg. Secretariaat CDA, ovv uw relatienummer en
contributie 2022.

Behandeling Resoluties
De resoluties worden tijdens het plenaire deel in de ochtend behandeld.
Alle resoluties worden voorzien van een preadvies. De resoluties met een positief
preadvies worden alleen toegelicht.
Over de resoluties met een negatief preadvies zal  in de plenaire sessie
gediscussieerd worden. De indiener heeft gelegenheid de resolutie toe te lichten,
het bestuur en/of Tweede Kamerfractie lichten het preadvies toe en deelnemers
kunnen via de zaalmicrofoons reageren. Aansluitend kan over deze resoluties
buiten het programma gestemd worden via het stemformulier door alle
deelnemers aan het congres.
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Programma Appèl XL 2022

10.00-10.30 uur plenaire opening

10.45-12.40 uur huishoudelijk deel, aansluitend behandeling resoluties
(plenair in de zaal)

10.45-11.30 uur ronde 1 sessies

11.45-12.30 uur ronde 2 sessies

13.00-13.30 uur plenair moment op het cateringplein, met o.m. toespraak
partijvoorzitter Hans Huibers

13.45-14.30 uur ronde 3 sessies

14.45-15.30 uur ronde 4 sessies

15.45-16.15 uur plenair moment op het cateringplein, met o.m. uitslagen
resoluties en toespraak Wopke Hoekstra

16.16-17.45 uur borrel op het cateringplein

18.00-21.00 uur 12 Provinciën Diner (voor degenen die zich aangemeld
hebben)

Tussen 11.30-14.00 uur kan op het cateringplein geluncht worden.
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1. Opening (10.00-10.30 uur)

1.1 Opening

1.2 Wilhelmus

1.3 In Memoriam

1.4 Meditatief moment

1.5 Verkiezing lijsttrekker Eerste Kamer

1.6 Verkiezing lid LB, portefeuille HRM & Ontwikkeling
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1.5 Verkiezing lijsttrekker Eerste Kamer

Het Landelijk Bestuur van het CDA draagt Theo Bovens unaniem voor als
lijsttrekker Eerste Kamer.

Theo Bovens heeft ruime bestuurlijke ervaring als gouverneur van Limburg, als
wethouder van Maastricht en tot begin dit jaar als waarnemend burgemeester
van Enschede. Tevens is hij voorzitter geweest van het College van Bestuur van
Open Universiteit Nederland, voorzitter van het Interprovinciaal overleg en
kroonlid en lid van het Dagelijks Bestuur van de Sociaal Economische Raad (SER).
Binnen de partij is hij jarenlang actief geweest binnen het CDJA en als voorzitter
van het bestuur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Momenteel is
Bovens actief in vrijwilligerswerk en besturen/toezichtsorganen van verschillende
maatschappelijke organisaties.

Theo Bovens
“Uit overtuiging heb ik mij kandidaat gesteld als lijsttrekker voor de Eerste
Kamerverkiezingen. Ik dank het partijbestuur voor het in mij gestelde vertrouwen.
In de afgelopen jaren heb ik steeds gepoogd te besturen vanuit de inspiratie die
onze partij koestert: het vooropstellen van de menselijke maat, dat elke mens telt.
Als lokaal en regionaal bestuurder zag en zie ik de kracht van alliantievorming
tussen én met de samenleving. De senaat moet de rol van verbinder hebben over
regio’s en partijgrenzen heen. Het CDA is niet voor niks de partij van ‘wij’. We doen
het samen.”

Tegenkandidaten
Tot 26 oktober kunnen tegenkandidaten gesteld worden. De voordracht van een
tegenkandidaat moet ondersteund worden door drie of meer provinciale
afdelingen tezamen en/of tien of meer gemeentelijke en/of buitenlandse
afdelingen tezamen en/of één procent van de leden. Een voordracht van
provinciale dan wel gemeentelijke afdelingen dient door de voorzitters en
secretarissen van de desbetreffende afdelingen te zijn ondertekend. Een voorstel
van leden dient door alle desbetreffende leden te zijn ondertekend.

Een tegenkandidaat stellen kan door een bericht te sturen aan de secretaris van
het landelijk bestuur mark.buck@cda.nl
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1.6 Verkiezing lid LB, portefeuille HRM & Ontwikkeling

Het Landelijk Bestuur draagt, met instemming van de Verenigingsraad, Wendy
Zuidema-Haans voor als LB-lid HRM & Ontwikkeling.

Wendy Zuidema-Haans is directielid bij het Wetterskip Fryslân. Na haar studie
Innovatiewetenschappen werkte zij achtereenvolgens aan de TU in Eindhoven, bij
o.a. milieuhandhaving en verkeer en vervoer bij de Provincie Fryslân en als
directeur van de Hogescholen in Friesland. Via contacten in haar netwerk werd zij
Statenlid. Het Statenlidmaatschap was niet langer verenigbaar met haar werk
voor het waterschap.

In haar loopbaan staat mensenwerk centraal. Zuidema hecht groot belang aan
scouting, maar ook aan (door)ontwikkeling van mensen in hun politieke loopbaan.

Wendy Zuidema: “Ik vind het mooi om mij in te leven in verschillende groepen. In
mijn loopbaan staat verbindingen leggen, bruggen bouwen en de juiste mensen
op de juiste plek brengen centraal. Dat wil ik ook doen voor het CDA. Het is geen
makkelijke opgave, maar ik geloof erin dat veel mensen intrinsieke motivatie
hebben om midden in de samenleving te staan en goed te doen voor anderen.
We moeten onze kernwaarden laten zien en een verbindend geluid laten horen.
Dan kunnen we deze mensen aanspreken. Scouten is heel belangrijk. Iedere
CDA’er kan scout voor een ander zijn. Ik heb er zin in om deze uitdaging samen
aan te gaan.”

Tegenkandidaten

Tot 22 oktober kunnen tegenkandidaten gesteld worden. Elk lid en/of afdeling
heeft de bevoegdheid de naam van een door hem of haar gewenste kandidaat
toe te voegen door middel van een schriftelijk verzoek aan het landelijk bestuur.
Aan dat verzoek wordt voldaan wanneer het door ten minste drie provinciale
afdelingen en/of tien gemeentelijke afdelingen en/of buitenlandse afdelingen
tezamen en/of één procent van de leden wordt gesteund.

Een verzoek tot stellen van een tegenkandidaat kan tot 22 oktober via de
secretaris van het landelijk bestuur mark.buck@cda.nl
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2. Huishoudelijk deel (10.45-11.20 uur)

2.1 Ingekomen stukken

2.2 Vaststellen verslag partijcongres 11 december 2021 + svz eerder
aangenomen resoluties en svz monitoring evaluatierapport Spies

2.3 Vaststellen Jaarverslagen 2021 (stukken separaat)

2.4 Vaststellen Jaarrekeningen 2021 (stukken separaat)

2.5 Vaststellen begroting 2023 (stukken separaat)

2.6 Mandaatverzoek jaarrekening en jaarverslagen 2022

2.7 Reglementen
5.a Giftenreglement
5.b Reglement Auditcommissie
5.c Reglement Netwerkberaad

2.8 Afscheid bestuursleden en commissieleden

2.9 Benoemingen leden Auditcommissie

2.10 Verkiezing voorzitter Wetenschappelijk Instituut
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2.2a Verslag Partijcongres 11 december 2021

1. Opening congres en welkom
Dagvoorzitter Patricia Wouda heette iedereen hartelijk welkom en dankte alle
deelnemers thuis voor de betrokkenheid.
Door de corona-maatregelen was alleen een digitaal partijcongres mogelijk, dat
werd uitgezonden vanuit Studio de Kerk te Utrecht.

Het programma bestond uit twee delen:
Een ochtendprogramma met veel huishoudelijke zaken en debat over de
amendementen en resoluties. Naast het plenaire ochtendprogramma werd een
parallelsessie gehouden over de Gemeenteraadsverkiezingen (11.00 - 12.00 uur).
De Bestuursvereniging organiseerde een lunchsessie met daarin een korte ALV en
aansluitend een inhoudelijk programma over het thema ‘Versterking van de lokale
democratie en burgerberaad’.
In het plenaire middagprogramma vond kennismaking met het nieuwe bestuur
plaats, speeches van de nieuwe partijvoorzitter en de partijleider. En er werd een
CDA quiz gehouden.

2. Meditatief moment
Op de dag van zijn afscheid opende interim-partijvoorzitter Marnix van Rij het
partijcongres met een meditatief moment. Een moment van reflectie en
vooruitzien.

Van Rij: 'Er is hoop en hoop doet leven. Voor mijzelf voelt het alsof ik de
achterliggende maanden mocht voltooien wat ik in 2001 als partijvoorzitter abrupt
en onvoltooid achter liet.  A full circle. Het voelt alsof wij het ergste achter ons
hebben kunnen laten. De fundamenten zijn gelegd.'

'Het voelt als een nieuw begin, met een krachtige politiek leider, met een nieuwe
Tweede Kamerfractie die op stoom raakt. En vanaf vanmiddag ook met een
nieuwe partijvoorzitter en een nieuw bestuur.  Straks, een nieuw kabinet met een
vernieuwde bewindslieden-ploeg. En om niet te vergeten, alle zeer gemotiveerde
lijsttrekkers voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Wij hebben
nog een lange weg te gaan, maar er gloort weer hoop.'
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Een hartelijk woord van dank aan Marnix van Rij voor zijn geweldige inzet, zijn
grote betrokkenheid en de wijze waarop hij het interim-voorzitterschap vervuld
heeft. Dank!

3. Kort woord Tom Scheepstra voorzitter CDJA
Tom Scheepstra: “Ik ga het natuurlijk hebben over jongeren. ‘Jongeren sta op’
werd op het vorige congres gezegd en dat hebben de jongeren gedaan. CDA en
CDJA staan zij aan zij en doen het samen. Laten we opkomen voor de volgende
generatie.”

4. Huishoudelijke zaken
4.1 Vaststellen verslag bijzonder congres 11 september 2021, incl. de stand van
zaken eerder aangenomen resoluties en aanbevelingen evaluatiecommissie
Het verslag is vastgesteld.

4.2 Benoemingen commissieleden (10.15-10.16 / 1 minuut)
We gaan naar het volgende agendapunt, de benoeming van de commissieleden.
Auditcommissie Mechteld van den Belt - herbenoemd
Auditcommissie Remco Swart - herbenoemd
Commissie van Beroep Paula van der Beek-Gillissen - herbenoemd
Commissie van Beroep Yvonne Timmerman - Buck-  herbenoemd
Integriteits- en Royement Commissie Wim van Fessem - herbenoemd
Integriteits- en Royement Commissie Anton Ederveen - herbenoemd
Integriteits- en Royement Commissie Geart Benedictus - herbenoemd
Toetsingscommissie Jan Lelyveld - benoeming
Toetsingscommissie Rixt Meines - herbenoeming

4.3 Vaststellen en goedkeuren jaarverslagen 2020
Het jaarverslag 2020 van Stichting Secretariaat CDA is vastgesteld. De
jaarverslagen 2020 van het WI, CDJA en CDAV zijn goedgekeurd.

4.4 Vaststellen en goedkeuren jaarrekeningen 2020
Het jaarrekening  2020 van Stichting Secretariaat CDA is vastgesteld. De
jaarrekeningen van  2020 van het WI, CDJA, CDAV, Stichting Huisvesting, Stichting
instandhouding Monument en de EFS zijn goedgekeurd.
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Door de vaststelling en goedkeuring wordt de penningmeester, en daarmee het
dagelijks bestuur en het partijbestuur, gedechargeerd voor het gevoerde
financiële beleid.

4.5 Vaststellen en goedkeuren begroting 2022
De begroting van 2022 van Stichting CDA secretariaat werd vastgesteld. Tevens
goedkeuring voor begroting 2022 Wi en CDJA.

4.6 Presentatie Bestuursleden
Als laatste punt bij de huishoudelijke zaken: de bestuursverkiezingen. Vanuit het
partijbestuur zijn enkelvoudige voordrachten gedaan en vanuit de afdelingen zijn
geen tegenkandidaten gekomen.

De voordracht ziet er als volgt uit:
Hans Huibers, voorgedragen als partijvoorzitter
Mirjam van 't Veld, voorgedragen als vice-voorzitter
Mark Buck, voordragen als secretaris
René Bolle, voorgedragen als penningmeester
Paul Rüpp, voorgedragen als algemeen bestuurslid
Ciel Stevens, voorgedragen als algemeen bestuurslid
Devie Badloe, voorgedragen algemeen bestuurslid.

Het voltallig voorgedragen bestuur is na stemming verkozen.

4.7 De behandeling van de amendementen op de Statuten en Reglementen
en de behandeling van de resoluties
Marischa Kip, secretaris van het CDA, had bij beide agendapunten als technisch
voorzitter de leiding over de discussie. De amendementen en resoluties werden
behandeld.In de pauze kon gestemd worden over: de amendementen op de
statutenwijziging en onderliggende reglementen, het totale voorstel voor
statutenwijziging en de onderliggende reglementen, inclusief de amendementen
die aangenomen worden, dus het totale pakket. Daarmee werd ook mandaat
gegeven waar nodig nog een redactieslag uit te voeren op de artikelen. En
stemmen konden worden uitgebracht over de resoluties. Eerder op de ochtend
kon al gestemd worden over de zaken en personen die vielen onder de
huishoudelijke kant van het congres.

12



Vergaderstukken Partijcongres / Appèl XL 2022, deel 1

Pauze

Uitslag van de stemmingen
Bekijk hier de uitslag van de stemmingen

5.1 Aanvaardingsspeech partijvoorzitter Hans Huibers
Na de pauze werd Hans Huibers benoemd als partijvoorzitter. Samen met hem
treedt een nieuw partijbestuur aan. Hartelijk dank aan het oude partijbestuur voor
het vele werk dat zij in moeilijke tijden voor het CDA hebben gedaan. En het
nieuwe bestuur wordt veel succes en plezier bij hun werk gewenst.

Vervolgens hield de nieuwe partijvoorzitter zijn aanvaardingsspeech.

Partijvoorzitter Hans Huibers: “Het CDA komt van heel diep en we leggen de lat
hoog. Er is heel veel werk aan de winkel. Voor het nieuwe bestuur, voor het
bureau, voor de aankomende bewindslieden, de fractie, onze gedeputeerden en
wethouders, onze raadsleden, onze verenigingsbestuurders en al die andere
vrijwilligers. Ik doe een beroep op u, u kunt altijd een beroep op ons doen. Het
CDA gaat een nieuwe fase in. Dat lukt alleen als we het samen doen. Zij aan Zij!”

5.2  Quiz GR 2022
Even quizzen. Er werd een quiz gehouden over de Gemeenteraadsverkiezingen
2022. Prijs: ‘Maak kans op Hans’, een hele dag kan de winnaar Hans Huibers
inzetten voor de campagne in de eigen afdeling. Carla Michielsen heeft de kwis
gewonnen.

5.3 Congresspeech van Wopke Hoekstra
Onze partijleider Wopke Hoekstra sloot het partijcongres af met een mooie
speech over het herstellen van de balans.

Wopke Hoekstra: “Afgelopen jaar was een zwaar jaar. Voor iedereen. Het roept de
vraag op waar we met z’n allen naartoe onderweg zijn. Een tijdje geleden vroeg
iemand me wat ik later aan mijn kinderen of kleinkinderen wil nalaten. Het
antwoord is eenvoudig: ik wil dat zij  het weer een beetje krijgen dan wij. Zoals wij
het beter hebben dan onze ouders.”
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2.2b Stand van zaken aangenomen resoluties, behorend bij het verslag van 11/12/21

Opvolging resoluties bijzonder congres 11 september 2021 - versie september 2022

Opvolging resoluties bijzonder congres 11 september 2021 - versie september 2022

Res.
1

Evaluatie-
commissie
Spies

Actie: ieder najaarscongres rapporteren welke
aanbevelingen zijn overgenomen en hoe deze
zijn geïmplementeerd.

Deze matrix wordt aan het congres gepresenteerd, als opvolging
van een andere resolutie waarin uitgesproken wordt dat het
landelijk bestuur jaarlijks aan het congres rapporteert over de
uitvoering van de aanbevelingen van evaluatiecommissies.

Res.
2

Taskforce
Governance

Actie: statutenwijziging agenderen op het
najaarscongres van 2021, met een passende
vertaling van de aanbevelingen van de
Taskforce Governance en een heldere
beschrijving van de verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van de diverse gremia.

De aanbevelingen van het rapport van de Taskforce Governance
en de uitkomsten van nadere bespreking zijn vertaald in
concept-statuten, -HR en onderliggende concept-reglementen. In
het partijbestuur van 15 oktober zijn deze besproken en
vastgesteld. Na het bespreek- en amenderingstraject in de partij,
zijn de concept-statuten en onderliggende reglementen besproken
op het congres en in stemming gebracht. Met aangenomen
wijzigingen aldaar zijn de statuten en onderliggende reglementen
definitief geworden en is dit onderdeel afgerond op het
najaarscongres van 2021.

Res.
3

De Jeugd
heeft de
toekomst

Actie: de statutaire positie van jongeren (CDJA
geborgde zetel in besturen) behouden moet
worden en voor het najaarscongres van 2022
een concreet plan opgesteld moet worden, met

In het preadvies van de resolutie is aangegeven dat de geborgde
zetel voor het CDJA in provinciale en lokale besturen niet
afgeschaft hoeft te worden, zoals eerder voorgesteld. Dit is een
eerste stap voor het behoud van de positie. Dat de statutaire

15



Vergaderstukken Partijcongres / Appèl XL 2022, deel 1

de CDJA-vertegenwoordiging, hoe jongeren
een betere positie in de partij kunnen krijgen.

geborgde zetel van CDJA en CDAV in de provinciale besturen blijft
is ook terug te zien in de nieuwe statuten (in het wijzigingsvoorstel
voor statuten e.d. van 2020 werd nog voorgesteld om deze
geborgde zetel van CDJA en CDAV te schrappen, maar in de
voorstellen van 2021 is de geborgde zetel blijven staan en
daarmee ook behouden). Daarnaast heeft het CDJA ook in de
toekomstige Verenigingsraad een goede positie, die terug te
vinden is in de nieuwe statuten
Met het CDJA is gesprek geweest over de positie van jongeren
hoe deze vastgelegd kan worden in een plan om het belang van
jongeren voor de partij te tonen. Dit plan wordt in de komende
maanden uitgewerkt. Daarnaast is ook op het congres een oproep
gedaan aan jongeren zelf hoe zij positie kunnen pakken in de
partij. Meer dan 800 jongeren op de kandidatenlijsten, veel meer
dan 4 jaar geleden, is het resultaat en daarmee lijkt de actie zeer
geslaagd. Ook richting de PS/WS wordt aandacht gevraagd voor
jongeren op de lijsten, naast andere diversiteitskenmerken.

Res.
4

Een
democratische
ledenpartij

Actie: alle leden moeten deel kunnen nemen
om plenair of in deelsessies deel te nemen aan
de behandeling van en de stemming over
(bestuurs)amendementen en bij het inbrengen
van amendementen die na de termijn van
aanmelding voor een deelsessie komen dienen
deze amendementen plenair behandeld te
worden.

De periode tussen het indienen van amendementen en de keuze
vervolgens aan welke deelsessie deel te nemen als het gaat om
amendementen voor het verkiezingsprogramma is normaliter goed
gescheiden, waardoor het voor iedereen mogelijk is om te kiezen
aan welke deelsessie zij/hij wil deelnemen. De bijzondere situatie
rond de lijsttrekkerswissel van december 2020 maakte dit
onmogelijk om aan de gestelde termijnen vast te houden. Het is de
hoop dat deze voortaan aangehouden kunnen worden en dat
amendementen niet na de deadline toegevoegd hoeven te worden.
Deze resolutie is hiermee ook met name een uitspraak voor
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toekomstige situaties. Volgende meetmoment is het
najaarscongres 2022; daarover zal ook gerapporteerd worden.

Res.
5

De basis voor
de partij zijn
GA/PA

Actie: Adviezen en voorstellen vanuit GA/PA de
basis zijn voor het landelijke beleid. Hierbij is in
het preadvies beschreven dat dit gelezen wordt
als het beter benutten van ‘de voelsprieten’ in
de samenleving. Daarnaast moet binnen de
structuur van de partij op alle plekken
diversiteit zijn, met verschillende doelgroepen
uit de samenleving die vertegenwoordigd zijn.

Het beter inzetten van de ‘voelsprieten’ in de samenleving is een
pleidooi voor meer verbinding tussen alle lagen die er binnen het
CDA zijn. Het nieuwe bestuur Huibers is hiermee begonnen door
voorafgaand aan de verkiezing bij bijna alle digitale provinciale
ALV’s langs te gaan. Tegelijk vraagt deze resolutie van het landelijk
bestuur dat er een plan komt om met leden in gesprek te zijn.
Bijvoorbeeld door actief het land in te gaan en met veel mensen te
spreken, maar ook de structurele betrokkenheid van leden te
borgen. Op die manier komt de verbinding vanuit de bestuurlijke
kant tot stand. Dit wordt ingezet met bezoeken aan afdelingen die
het moeilijk hebben. Ook vinden gesprekken met nieuwe leden
plaats om met hen over hun motivatie en inzet te spreken.
Diversiteit is een onderdeel geweest van het selectieproces voor
het nieuwe bestuur, waarbij dit ook specifiek genoemd stond bij het
profiel voor de vice-voorzitter/LB-lid HRM. Verder is er een
Diversiteitsplan dat betrokken is in de strategie/uitwerking pijlers
waar LB mee aan de slag is. Ook pakt het Diversiteitsnetwerk zelf
al een rol bij het aanjagen van bewustzijn rond diversiteit.

Res.
6

Samen CDA Actie: De structurele betrokkenheid van
provinciale en lokale afdelingen bij de
inhoudelijke koers moet worden vastgelegd en
een voorstel daarvoor moet worden voorgelegd
op het voorjaarscongres.

Dit is een rol die het bestuur speelt in de driehoek WI-fractie-partij
als het gaat om de agenda die de partij uitrolt en in gesprek met de
Tweede Kamerfractie en het WI om te kijken hoe afdelingen en
daarmee leden op een structurele manier betrokken worden bij de
inhoudelijke koersbespreking. Met het drie digitale themasessies
rond de drie onderwerpen die in het verslag ‘Naar een herkenbaar
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CDA’ van rapporteur Van Zwol is hier alvast een start mee
gemaakt, waarbij ook specifiek aandacht is voor de lokale vertaling
van de thema’s waar Van Zwol over schrijft. Dit is een eerste
aanzet voor betrokkenheid rond het verslag van Van Zwol. Rond
de volgende visiestukken wordt hier ook vorm aangegeven, zoals
bijv. een rondetafel van de BSV voor het lokaal zeer belangrijke
thema ‘wonen’.
Al met al is dit onderdeel van pijler 1 van de strategie van het LB
en daarmee prioriteit voor de komende tijd.

Daarbij hebben de lokale afdelingen meer dan bij vorige
gemeenteraadsverkiezingen gezamenlijk met de partij
opgetrokken. Ook de Provinciale Staten en
Waterschapsverkiezingen worden een coproductie.

Res.
7

Werken aan
een gezonde
partijcultuur

Actie: de hele partij moet zich inzetten voor een
gezonde cultuur, waar geen plaats is voor
afrekening en beloning, waar integriteit,
diversiteit, inclusiviteit en transparantie van
waarde zijn. Dat we binnen het CDA elkaar
scherp houden op onze gemeenschappelijke
waarden en van daaruit werken aan eenheid in
verscheidenheid. Daarnaast moet moet de IRC
onderzocht worden hoe een
klokkenluidersregeling vorm kan krijgen en hoe
onafhankelijke deskundigen betrokken kunnen
worden bij integriteitsvraagstukken binnen de
IRC.

Cultuur veranderen is een lang traject wat breed draagvlak nodig
heeft. Het LB heeft hierin, in samenwerking met de
Verenigingsraad, een belangrijke rol om dit op te pakken en te
werken aan de ‘Code Goed Bestuur’. In de vergadering van het
partijbestuur van 25 oktober is een eerste start gemaakt met het
gesprek hierover en opgehaald wat nodig is op dit dossier, maar dit
vraagt de komende maanden opvolging.
Daarnaast verdient cultuur breder in de partij aandacht. Onder
leiding van de secretaris van het LB wordt dit opgepakt.
Het LB doet in januari een zelfevaluatie, na een jaar van besturen.
Daarnaast is er door het LB en de VR een profiel en protocol
vertrouwenspersonen vastgesteld en worden er
vertrouwenspersonen gewerfd.
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Res.
8

Organisatie en
koers  CDA

Actie: fulltime partijvoorzitter werven, de
ideeën van Pieter Omtzigt uitdragen en
praktiseren, inzet voor een goede relatie met
Pieter Omtzigt, een communicatiestrategie
ontwikkelen waarbij het CDA als partij van het
midden en de uitgangspunten centraal staan.

De fulltime partijvoorzitter is geworven en verkozen, samen met
een heel nieuw team. De ideeën van Pieter Omtzigt zijn onderdeel
van het verkiezingsprogramma en daarmee de ideeën van het
CDA. Ook heeft de CDA Tweede Kamerfractie een motie ingediend
die de regering oproept om ‘een nieuw sociaal contract’ te
ontwikkelen. De inzet voor een betrouwbare en dienstbare
overheid is en blijft de CDA-inzet in de formatie.
De communicatiestrategie waar om gevraagd wordt maakt
integraal onderdeel uit van de brede communicatiestrategie van
het CDA.
Dat het verslag Van Zwol is omarmd is de basis om vanuit de
uitgangspunten en deze geconcretiseerd voor de daagse praktijk te
werken en hier vervolgens over te communiceren. Een eerste stap
hierin is het digitale gesprek dat gevoerd is over de drie
hoofdthema’s waar Van Zwol over schrijft, waarbij de inhoudelijke
lijn van debat en dialoog wordt voortgezet in de toekomst als
onderdeel van pijler 1 van de strategie van het LB.

Res.
9

Oproep tot
verzoening,
herstel
verhoudingen
en hereniging

Actie: onderzoek (onafhankelijk en gedegen)
naar de beweegredenen van leden die
opgezegd hebben sinds 2010 en hierover
rapporteren op het najaarscongres van 2021.
Werken aan verzoening, herstel van
verhoudingen en hereniging met iedereen die
de partij verlaten heeft, alsmede met Pieter
Omtzigt.

De globale beweegredenen van leden die opgezegd hebben is
bekend bij de ledendesk van het CDA en daarnaast wordt
doorgaans een opzeggingsbericht met motivatie meegestuurd. De
eerste analyse van deze cijfers laat zien dat ‘natuurlijk verloop’ de
meest voorkomende reden is van het kleiner worden van het
ledenbestand.
Concreet is er onderzoek gedaan naar de vraag die de resolutie
opwerpt (onderzoek onder opzeggers naar hun beweegredenen en
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ook nader door te spreken met mensen binnen de partij over het
ledenverloop). De verzoening met leden die afgehaakt zijn, wordt
opgepakt met inachtneming van de geldende privacyregels. De
inspanning van het LB zal maximaal zijn om dit te effectueren.

Res.
10

Menselijke
maat

Actie: de term ‘menselijke maat’ moet nader
worden uitgewerkt, ook voor het gemeentelijke
vlak zodat dit als een handreiking kan dienen
voor de GR22.

Landelijk zitten veel aspecten om ‘de menselijke maat’ meer te
introduceren verwerkt in het verkiezingsprogramma. Met de lokale
vertaling van de term is de Bestuurdersvereniging aan de slag
gegaan, samen met de indiener en ook de Tweede Kamerfractie,
en is dit uitgewerkt richting de GR22. De eerste stap was een
standaard-motie die, gepromoot in een video door een Kamerlid en
een lokale lijsttrekker, uitgezet is onder alle CDA-afdelingen.
Ook is ‘meer menselijke maat’ de inzet van het nieuwe LB naast
‘meer inhoud’ en ‘meer offensiever CDA’

Res.
11

Repatriëring
IS-vrouwen en
kinderen uit
Syrië

Bij het najaarscongres is via de reguliere stand
van zaken uitvoering resoluties een update
hierover gegeven.

Res.
12

Gemeentefina
nciën 2022
meer op orde

Bij het najaarscongres is via de reguliere stand
van zaken uitvoering resoluties een update
hierover gegeven.

Res.
13

Open
broncode in de
overheid

Bij het najaarscongres is via de reguliere stand
van zaken uitvoering resoluties een update
hierover gegeven.
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Res.
14

CDA-stikstofbe
leid

Bij het najaarscongres is via de reguliere stand
van zaken uitvoering resoluties een update
hierover gegeven.

Res.
15

Nederland is
zeker nog niet
af

Bij het najaarscongres is via de reguliere stand
van zaken uitvoering resoluties een update
hierover gegeven.

Res.
16

Rentmeesters
chap!

Bij het najaarscongres is via de reguliere stand
van zaken uitvoering resoluties een update
hierover gegeven.

Res.
17

Dialoog
onderhandeld
regeerakkoord

Actie: bij eventuele kabinetsdeelname moet op
het congres de dialoog worden aangegaan
tussen de Tweede Kamerfractie en de leden
over het onderhandelingsresultaat.

Na presentatie van het coalitieakkoord is een grote digitale sessie
met de CDA-onderhandelaars georganiseerd. Daarnaast zijn vier
regionale sessies georganiseerd met Kamerleden uit deze regio
om door te spreken over meer concrete zaken uit het akkoord.
Voor deze constructie is gekozen, omdat het partijcongres
plaatsvond voor de presentatie en het eerstvolgende congres niet
op korte termijn gepland stond.

Res.
18

Niet regeren
als het
leenstelsel niet

In het coalitieakkoord komt de maatregel om
het leenstelsel af te schaffen naar voren.
Daarmee is gehoor gegeven aan deze resolutie.
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wordt
afgebouwd

Res.
19

Een
waarde(n)vol
leven

Bij het najaarscongres is via de reguliere stand
van zaken uitvoering resoluties een update
hierover gegeven.

Res.
20

Koersvast en
herkenbaar

Actie: toerusting in de partij organiseren voor
mensen die beelddrager van de partij zijn,
zodat zij de beginselen aansprekend en
doorleefd kunnen brengen, bij de
samenstelling van kandidatenlijsten mensen te
kiezen die politiek willen bedrijven vanuit de
uitgangspunten van het CDA en bij nieuwe
verkiezingen de lijsttrekker voor te dragen op
basis van het verkiezingsprogramma in plaats
van andersom.

Onderdeel van de selectieprocedure voor de kandidatenlijst voor
de Tweede Kamer was het toetsen op het christendemocratisch
profiel en de doorleving van de christendemocratie. Concreet was
dit onderdeel van de huiswerkopdrachten, waar in persoonlijke
gesprekken met de kandidaten over is doorgesproken.
Ook in de profielen voor de nieuw te kiezen bestuursleden is
aandacht besteed aan de achtergrond en de uitgangspunten van
de partij alsook de opdracht om de christendemocratie verder te
brengen. In de gesprekken met de sollicitanten voor de
bestuursvacatures is dit aspect, het doorleven van de
christendemocratie, ook aan bod gekomen.
Het is gebruik om de lijsttrekker voor te dragen op basis van het
verkiezingsprogramma. Bij de afgelopen verkiezingen is dat anders
verlopen. Dat maakt dat deze uitspraak een uitspraak pro memorie
is voor de komende verkiezingen. Overigens geeft de
evaluatiecommissie Spies hier een andere visie op met haar
advies dat de lijsttrekker tijdig als adviseur betrokken moet zijn bij
de totstandkoming van het verkiezingsprogramma.
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Res.
21

Visie voor de
volgende
generatie

Actie: WI, CDJA en andere betrokken
organisaties worden gevraagd om relevante
thema’s voor jongeren en andere groepen uit te
werken.

De Tweede Kamerfractie is bezig om elementen uit Van Zwol om te
zetten naar visiestukken. De visiestukken over landbouw, klimaat
en ondermijning en ook wonen zijn al gepubliceerd; op andere
thema’s volgen nog stukken. Meerdere Kamerleden hebben ook
aangegeven dat zij eveneens zulke visiestukken neer willen
leggen. Bij deze stukken wordt rekening gehouden met relevantie
voor jongeren en vanzelfsprekend ook andere groepen. Ook is dit
onderdeel van pijler 1 van de strategie van het LB.

Res.
22

Waardering
voor Van Rij

Actie: geen

Res.
23

Oproep tot
herkenbare
christendemoc
ratische
politiek

Actie: kiezersonderzoeken mogen enkel
ondersteunend en niet leidend zijn (voor zover
van toepassing). Daarnaast moet het WI
financieel versterkt worden waarbij gebruik
gemaakt kan worden van de Jetten-gelden. In
lijn met resolutie 21 moeten meer visiestukken
worden ontwikkeld, op basis van Zij aan zij.
Ook moet bij de uitwerking van Van Zwol een
uitvoeringsagenda worden opgesteld waarbij in
samenspraak met TK/WI en lokale bestuurders
de doorvertaling naar het lokale veld.

Kiezersonderzoeken zijn enkel ondersteunend, niet leidend. Dat is
niet nieuw.
Over de financiële versterking van het WI is gesproken met het
bestuur van het WI en in de begroting voor 2022 is 120.000,- euro
vrij gemaakt om het WI financieel sterker te maken.
Bij resolutie 21 is al ingegaan op het inzetten van meer verdieping
van ons gedachtegoed via visiestukken.
Voor de vertaling van Van Zwol wordt een participatietraject
opgezet. Dit heeft een landelijke component, met diverse digitale
thema-avonden, maar juist ook een lokale component. Een toolkit
om lokaal het gesprek te voeren, is aangereikt door het landelijk
CDA.

Res.
24

In denken en
doen
samenwerken

Actie: de CDA-volksvertegenwoordigers en
bestuurders hebben een voorbeeldfunctie als
het gaat om een constructieve houding en

Onderdeel van de functioneringsgesprekken is de bijdrage aan het
functioneren van de fractie en de inzet voor de partij. Hiermee
komen de genoemde zaken uit de resolutie aan bod. De
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aan het CDA samenwerkingsgericht gedrag in de partij.
Daarnaast moet frequent gerapporteerd worden
over de voortgang van de uitvoering van de
aanbevelingen van de commissies Spies en
Van Rooy. Daarnaast moet de concrete
doorvertaling van onze maatschappijvisie door
alle geledingen in de partij worden opgepakt en
is binnen het bestuur een aanjaagfunctie nodig.

rapportage over de uitvoering van de rapporten van Spies en Van
Rooy wordt ter hand genomen en een overzicht van de acties
wordt regulier besproken in de Verenigingsraad.
De aanjaagfunctie voor doorvertaling van de CDA
maatschappijvisie is belegd bij de partijvoorzitter.

Res.
25

Eensgezind
voorwaarts

Actie: alle leden zijn opgeroepen om
eensgezind voorwaarts te gaan en zich in te
zetten voor behoud en groei van de
christendemocratie.

Met elkaar moeten we hiervoor gaan en het gesprek met elkaar
voeren als aan de oproep geen gehoor wordt gegeven.
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Aangenomen resoluties partijcongres 11 december 2021

Dit loopt goed of is afgerond
Dit loopt en heeft verdere aandacht nodig
Hier wordt aan gewerkt maar moet nog veel beter
Dit is nog niet aan de orde

Titel Indiener Actie Stand van zaken

Resoluties (11.00-12.00)

1 Houd iedereen erbij! CDA Epe, CDA
Voorst

Zichtbaar maken dat het CDA een brede
volkspartij is waar iedereen zich in
kan herkennen.

Terecht is gevraagd om oog voor achtergrond,
opleiding of afkomst.  Leden zijn uitgenodigd
bij het opstellen van de profielen voor de
nieuwe bestuursleden input te leveren. Daar
is ook gebruik van gemaakt door meer dan
200 leden.

Diversiteit in brede zin speelt altijd een
belangrijke rol in het werk van het LB-lid
HRM, de HRM-afdeling op het partijbureau en
de HRM-teams in het land. Daarnaast heeft
een lid van het bestuur ‘diversiteit’ in de
portefeuille en is belast om aandacht voor
diversiteit in al haar facetten breed over alle
onderdelen en uitdagingen te bewaken.

2 Energiestrategie op de CDA agenda CDA Steenbergen
CDA Bergen op
Zoom

Duurzame Energiestrategie/
infrastructuur prominent op de politieke
CDA agenda van Van Zwol moet staan.

Door met prioriteit de fractievisie groene
industriepolitiek van Henri Bontenbal te
presenteren  is gehoor aan deze oproep
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gegeven. De Tweede Kamerfractie blijft
daarnaast met voorstellen komen in de
verschillende debatten op dit onderwerp.

3 CDA partij voor iedereen Bosch c.s. Ouderen een sterke rol binnen de partij
te geven.

Met de afronding van de governance van het
netwerkberaad is de positie van het
seniorennetwerk en daarmee ouderen
binnen het CDA geïnstitutionaliseerd op het
vlak van inhoud en hrm.

Het rapport van de evaluatiecommissie is
helder over het selectieproces en helder over
diversiteit: die aanbevelingen zijn
overgenomen en worden benut bij een
volgende kandidaatstellingsprocedure. Wat
verkiesbaar is, is situationeel gebonden en
daarmee kan de absolute garantie niet
worden gegeven dat bij de volgende
Kamerverkiezingen een senior verkiesbaar is.

6 Meer handen aan het bed CDA Zuid-Holland De capaciteit van de zorg vergroten Zowel tijdens de commissie debatten
arbeidsmarkt als corona is voor dit punt door
de fractie aandacht gevraagd, echter is
daarmee deze uitdaging nog niet opgelost.

7 Nieuw kabinet moet ingrijpen in de
Jeugdzorg

CDA Zeeland Knelpunten in de jeugdzorg oplossen Alhoewel het kabinet extra geld vrij maakt
zijn de knelpunten nog lang niet opgelost. De
fractie zit er bovenop. Zie hiervoor
bijvoorbeeld de inbreng van René Peters van
15 september in het debat over de jeugdzorg:

https://www.cda.nl/rene-peters/nieuws/inbren
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g-debat-over-het-systeem-van-de-jeugdbesc
hermingsketen

12 Bescherming van mensenrechten in
buitenlandse handel

Van Dis c.s. Bescherming van mensenrechten in
buitenlandse handel

De resolutie werd gezien als ondersteuning
van onze inzet. De fractie zet daarbij in op de
Europese weg zoals ook uiteengezet door het
kabinet (bouwstenen voor IMVO-wetgeving)
en het SER advies. In de aanloop naar deze
Europese wetgeving zetten wij net als het
kabinet in op een slimme mix van beleid en
regelgeving. Daar maken de convenanten wat
ons betreft een belangrijk onderdeel van uit.
Omdat Europese wetgeving nog wel een tijd
zal duren zetten wij tot die tijd in op de
convenanten. Uit evaluatie blijkt dat daar nog
veel ruimte voor verbetering zit en daar nog
niet alles uit is gehaald. Ook de Wet
Zorgplicht Kinderarbeid willen wij graag in
werking zien treden, deze is goedgekeurd
door de TK en EK en we wachten nu al 2 jaar
op de AMvB. De initiatiefwetgeving over IMVO
beoordelen wij in lijn met de Europese
voorstellen.

13 Noodzaak vernieuwing visie op
ontwikkelingssamenwerking

Van Dis c.s. Samen met de Commissie Buitenland is
bezien hoe en waar nodig de visie op
ontwikkelingssamenwerking moet worden
bezien. De commissie buitenland heeft
hiervoor een schrijfgroep aangesteld waar de
hoofd indiener van de resolutie deel van
uitmaakt. Deze groep heeft een hernieuwde
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visie aan het congres van 5 november 2022
aangeboden.

14 Zoeken naar een toekomst voor in
Nederland gewortelde jongeren.

CDA
Krimpenerwaard

Inspannen om in kaart te brengen
hoeveel jongeren onder de 18 zonder
verblijfsvergunning zich in Nederland
bevinden en voor deze groep een
oplossing zoeken.

In de geest van de resolutie zijn stappen
gezet.We hebben nu een wet waarmee
vastgesteld kan worden of iemand staatloos
is. Wanneer dat bij iemand is vastgesteld
geeft dat de mogelijkheid voor de persoon
om een reisdocument aan te vragen.

Voor kinderen van staatlozen ontstaat er een
optierecht op Nederlanderschap. Wanneer ze
5 jaar in Nederland verblijven kunnen ze
Nederlander worden. Wanneer het kind
hiervoor kiest, ontvangen ook de ouders een
verblijfsvergunning. Het kabinet zette eerst in
op 10 jaar. Mede door de inzet van de CDA
fractie is dat 5 jaar geworden.

15 Toekennen QR-code aan
ongedocumenteerden

CDA
Krimpenerwaard

De CDA-fractie in de Tweede Kamer zich
inspant dat de overheid een oplossing
zoekt voor de onwenselijke situatie dat
ongedocumenteerden in Nederland
geen QR-code hebben vanwege het
ontbreken van een BSN-nummer en
daarbij kijkt naar oplossingen

Door de wijzigingen in de corona wetgeving
is de actualiteit van de resolutie weggevallen.
De fractie heeft dit knelpunt in het vizier en is
er scherp op dat bij nieuwe maatregelen voor
deze groep een oplossing wordt gevonden.
Hier is reeds met de hoofd indiener contact
over geweest.
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Aanbevelingen evaluatiecommissie - opvolging

De evaluatiecommissie Spies adviseert om met een meerjarenplan en een jaarlijks
uitvoeringsplan te werken. Ook formuleert de commissie verschillende aanbevelingen.
Het meerjarenplan is een opgave voor het nieuw te kiezen landelijk bestuur.
Het inzetten van acties die nu al zijn ingezet of mogelijk zijn, worden hieronder
uitgewerkt en in een tijdlijn gezet.

Dit loopt goed of is afgerond
Dit loopt en heeft verdere aandacht nodig
Hier wordt aan gewerkt maar moet nog veel beter
Dit is nog niet aan de orde

Aanbeveling Datum In te zetten actie Stand van zaken

Kandidaatstellingsprocedure

Continueer route
HRM en benut
expertise
intensiever

Continu ● De landelijke scoutingscommissie
wordt nader vormgegeven,
waarbij ook de in de partij
aanwezige expertise wordt
ingezet. Concreet krijgt dit vorm in
het nieuwe meerjarige HRM-plan.
Dit is onderdeel van pijler 2 van de
strategie van het LB.

● De procedure voor de werving van
een nieuwe partijvoorzitter en

● Een nieuw HRM-plan is
gepresenteerd en besproken in het
LB en de VR.

● Met de nieuwe vice voorzitter is het
traject gestart om de landelijke
scoutingscommissie te
reorganiseren en een structureel
karakter te geven.

● De netwerken krijgen een grotere
rol op gebied van scouting om
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leden van het LB vond op
transparante wijze plaats en
hierbij is een ieder via een
ledenuitvraag in de gelegenheid
gesteld feedback te geven op de
concept-profielen. Daarnaast is
voor het samenstellen van een
selectiecommissie gebruik
gemaakt van de expertise van
diverse leden en bestuurders om
tot een evenwichtige
samenstelling te komen. Dit heeft
geleid tot een voordracht van
zeven bestuurders, die aan het
partijcongres zijn voorgesteld en
bekrachtigd.

expertise binnen de partij ook
prominenter naar voren te laten
komen.

Geef specifieke
deskundigheden/
expertises in de top
15 meer prioriteit
dan regionale
spreiding

Per volgend
selectieproces
(2022 - EK)

● Op te pakken en vorm te geven
door het nieuwe Landelijk
Bestuur.

● In de profielen voor
kandidaat-Kamerleden dient dit
punt expliciet opgenomen te
worden. Ook hebben Landelijk
Bestuur en Verenigingsraad,
gezien de gedeelde bevoegdheid
rond de kandidatenlijst, de
opdracht dit punt naar voren te

● De positieve ervaring, bij de
werving van een nieuwe
partijvoorzitter en leden van het
Landelijk Bestuur, dat sollicitanten
op specifieke profielen konden
solliciteren zal vertaald worden bij
de landelijke
kandidaatstellingsprocedures.

● De zwaarte van voordrachten wordt
verplaatst naar een grotere rol in
talentscouting en begeleiding bij de
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brengen. leden van de verenigingsraad en
provincies.

● Dit is opgenomen in de
selectieprocedure voor de Eerste
Kamer die nu anders is ingericht.

HRM actieplan, o.a.
aandacht voor
versterken
diversiteit

Uitvoering per
heden

● Diversiteit binnen het CDA is een
belangrijk punt. De nadruk op
diversiteit en het betrekken van
diverse mensen bij het CDA is al
langer ingezet, maar verdient nog
meer aandacht en is bovendien
uitdagend. Dit gaat niet alleen om
de juiste mensen te vinden, maar
deze mensen ook politiek
inhoudelijk te binden. Daarnaast
moet er een open cultuur zijn,
waar mensen met een biculturele
achtergrond zich welkom voelen.

● Het ontwerpen van een
Diversiteitsplan is ter hand
genomen en opgesteld.

● Naast de de netwerken die
diversiteit als speerpunt hebben, is
een apart Diversiteitsplan
opgezet. De evaluatiecommissie
doet de oproep om dit niet alleen
landelijk, maar ook lokaal en

● Een diversiteitsplan is betrokken bij
bespreking in de VR.

● In de profielschets voor de PS/WS
die het landelijk uitgeeft, is het
thema diversiteit in alle vormen
benoemd, met daarbij streefcijfers.
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provinciaal op te pakken.

Besteed tijdig
aandacht aan
verwachtings-
management
zittende
Kamerleden.
Handhaaf de
drietermijnenregel.

Per december ● Het nieuwe Landelijk Bestuur pakt
dit op bij de eerstvolgende
F-gesprekken.

Dit is aan de orde geweest bij de
functioneringsgesprekken van zowel de TK
als EK fractie.

Stop met
staartlijsten

Per heden ● We maken geen uitgebreide
staartlijsten per kieskring meer
vanaf nu bij de landelijke
verkiezingen .

Besloten en afgerond.

Meer verwachtings-
management bij
plaatsing op de lijst
aan de voorkant

Per volgend
selectieproces
(2023 - EP)

● Bij sollicitatie voor en gesprek over
een vacature/kandidaten-oproep
wordt vooraf meer commitment
gevraagd voor de sollicitatie om
de plek op de lijst in te nemen, die
aangeboden wordt.

● In het sollicitatieproces voor
nieuwe kandidaten heeft dit al
een plek gekregen.

● Voor zittende politici geldt dat
verwachtingsmanagement een
onderdeel van de
functioneringsgesprekken wordt.

Dit wordt meegenomen in de
selectieprocedures. Dit is al meegenomen
in de procedure voor de  Eerste Kamer.

Hier ligt ook een opdracht voor de
provinciaal voorzitters/VR richting hun
eigen voordrachten en zittende
Kamerleden.
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● Het Landelijk Bestuur en een
ieder die betrokken is bij een
selectieproces moeten ervoor
waken dat er ‘valse’
verwachtingen ontstaan bij
kandidaten.

● Afdelingen hebben altijd de
mogelijkheid om wijzigingen voor
te stellen, waarbij een gemiddelde
bepaalt wat de definitieve
kandidatenlijst is.

Verkiezingsprogramma

Concretiseer Zij aan
zij en organiseer
vroegtijdig en
permanent
discussie in de partij

Continu ● Het verslag van rapporteur Van
Zwol biedt bouwstenen voor een
christendemocratische agenda.
Dit is via drie digitale
bijeenkomsten besproken in
najaar ‘21 en krijgt verder vorm
rond de individuele visiestukken
op punten die Van Zwol aandraagt
in zijn verslag.

● Breder is een speerpunt van het
nieuwe bestuur om meer
permanente dialoog in de partij te
organiseren, om zo met elkaar in
gesprek te blijven en de
verbinding in de brede volkspartij

● De eerste vier rapporten zijn
gepresenteerd. Daarnaast werken
WI, fractie en partij aan een agenda
voor dit jaar om vanuit het idee
‘minder ik, mee wij’ te prioriteren in
de thema’s die opgepakt worden.
Deze agenda is ook besproken in de
VR van 5 april.

● De individuele visiestukken vragen
verder debat met relevante
stakeholders in de partij rond de tijd
dat er visiestukken verschijnen.

● De agenda van Zwol wordt verder
uitgewerkt. Wat betreft het proces
verkiezingsprogramma en het
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te blijven leggen. betrekken van leden wordt een
traject uitgewerkt.

Overige
aanbevelingen (pg
25 / 26)

Per volgend
vkp traject 2023
- EP)

De aanbevelingen die betrekking
hebben op het verkiezingsprogramma
worden door het nieuwe Landelijk
Bestuur opgepakt.

● Dit wordt opgepakt tbv het
verkiezingsprogramma EP24.

Lijsttrekkersverkiezing

Beperk de periode
met een
leiderschaps-
vacuüm

Januari 2021 Op 16 januari is onze partijleider Wopke
Hoekstra gekozen door de leden en is
daarmee de leider van onze partij. Aan
de hand van deze evaluatie is reeds
aangegeven dat een periode tussen
twee lijsttrekkers zo kort mogelijk moet
zijn en dat er geen onduidelijkheid moet
ontstaan wie de lijsttrekker is.

● Afgerond, ‘note to self’ voor als er
ooit weer een vacature ontstaat.

Streef naar
enkelvoudige
voordracht van de
lijsttrekker

Per volgend
selectieproces

Ter hand te nemen door het LB wanneer
opportuun.

Afgerond, ‘note to self’ voor als er ooit weer
een vacature ontstaat.

Stel duidelijke
protocollen op voor
de organisatie van
een lijsttrekkers-

Per volgend
selectieproces

Ter hand te nemen door het LB wanneer
opportuun.

Afgerond, ‘note to self’ voor als er ooit weer
een vacature ontstaat.
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verkiezing

Beleg organisatie
en beveiliging
stemproces extern

Continu Er wordt fors ingezet op beveiliging van
systemen en applicaties in den brede.

● Bij digitale stemmingen die na het
verkiezingsprogramma zijn
opgepakt (ten behoeve van het
Bijzonder Partijcongres 11/9/2021 en
ook tbv 11/12/’21) is digitale
stemproces belegd bij een externe
partner evenals de veiligheidscheck.

● Er wordt gewerkt met een externe
partner aan security en checks op
de systemen die we gebruiken.

Betrek bij
lijsttrekkers-
verkiezing een
notaris

Per volgend
selectieproces

Ter hand te nemen door het LB wanneer
opportuun.

Afgerond, ‘note to self’ voor als er ooit weer
een vacature ontstaat.

Campagne

Diverse
aanbevelingen (pg
46)

Per volgende
TK-verkiezingen

Ter hand te nemen door het nieuwe
Landelijk Bestuur. Daar waar de
aanbevelingen al van toepassing kunnen
worden verklaard in de aanloop naar de
Gemeenteraadsverkiezingen 2022
worden deze toegepast. Bijvoorbeeld
wordt in de campagnestructuur gewerkt
met een heldere organisatie, met een
klein aantal mensen aan de top en een

Taskforce wethouders heeft haar werk
opgeleverd en verslag uitgebracht. De
opbrengsten zijn inhoudelijke punten die
tijdens de campagne voor de GR22 worden
ingezet, zowel landelijk als via lokale
afdelingen.

Diverse aanbevelingen zijn meegenomen
in de voorbereiding van GR22 en PS'23. Dit
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helder plan. Ook is een Taskforce van
lokale wethouders opgericht, die vanuit
de basis adviseert en concrete,
christendemocratische ideeën inbrengt
voor de campagne.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn met
de afdelingen geëvalueerd. De lessen die
we daaruit trekken gebruiken we om
met de afdelingen door te bouwen voor
de volgende
gemeenteraadsverkiezingen.

is een doorlopend proces tot aan de
volgende TK verkiezingen.

Voer permanent
campagne

Continu Met het traject ‘van Zwol’ en de
presentatie op 6 september ‘21 start een
periode van permanente dialoog met
leden. Dit traject is participatief en maakt
onderdeel uit van het verder uitwerken
van de inhoudelijke agenda setting en
maakt daarmee onderdeel uit van een
permanente campagne, die rondom de
Agenda van het CDA wordt ingezet. Dit
is onderdeel van pijler 1 van het LB

Wij zijn als partij weer permanent
campagne aan het voeren. Dat doen we
naast de verkiezingscampagnes voor de
gemeenteraadsverkiezingen, de
Provinciale Statenverkiezingen en de
waterschapsverkiezingen.

Zo heeft Tweede Kamerlid Inge van Dijk
Vereniging Nederland gelanceerd.
Ook is er een netwerk met jonge
wethouders/raadsleden gestart die in
oktober voor de derde keer bij elkaar komt.

Daarnaast is er ook een netwerk met
éénpitters.
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Ga door met
datagedreven
werken en inzet op
social media

Continu In de aanloop naar de
Gemeenteraadsverkiezingen is de inzet
ook specifiek hierop gericht. Uiteraard
binnen de (vrij krappe) financiële
mogelijkheden van de partij en fractie.
Een concreet voorbeeld is de tool om
lokale afdelingen mogelijkheid te geven
hun kandidaten lokaal te tonen en dit te
versterken via de socials.

17 januari is er een tool gelanceerd richting
de lokale afdelingen om kandidaten op
een toegankelijke en inzichtelijke manier
te presenteren en met name ook de lokale
geworteldheid te tonen.

Met onze 12 provinciale afdelingen zijn we
in gesprek om op data gebied samen op te
trekken vanuit één strategie waarbij het
landelijk bureau de afdelingen
ondersteunt bij de Provinciale
Statenverkiezingen.

Blijf investeren in
fondsenwerving

Continu ● Met de
fondsenwervingscommissie en
het blijven beleggen van het
thema bij een Landelijk
Bestuurder wordt hierop continu
ingezet. Ook is dit zeer
noodzakelijk gezien de
teruglopende (structurele)
inkomsten van de partij. Wel
wordt de opzet van de
fondsenwerving van de partij
tegen het licht gehouden.

● Ook wordt gewerkt aan
bouwstenen ten behoeve van het
nieuwe LB om de taken, rollen,

Dit is lijn met pijler 5 van de strategie van
het LB en zal daar ook verdere uitwerking
vinden.

Momenteel staat er een vacature uit voor
een permanente fondsenwerver.
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verantwoordelijkheden en het
verantwoordingsproces rondom
fondsenwerving eenduidig vorm
te geven

● Verder zal meer worden gefocust
op fondsenwerving in relatie tot
het versterken van de inhoudelijke
agenda/dialoog binnen de partij.

Duiding uitslag

Noodzaak tot
verbreding en
verjonging van
kiezers

Per heden ● Op het gebied van aandacht voor
jongeren dient een plan te komen
om jongeren een betere positie in
de partij te geven.

● Daarnaast vraagt dit thema
continu inzet waar ook het nieuwe
Landelijk Bestuur werk van zal
moeten maken.

● Vanuit HRM/SI  is het CDJA
generatieproject’22 ondersteund.
Het CDJA is bezig met een nieuw
gereratieproject voor de PS en
waterschaps verkiezingen en dit een
terugkerend traject te maken bij
verkiezingen.

● De interim-partijvoorzitter heeft
samen met de voorzitter van het
CDJA initiatief genomen om te
bevorderen dat op de
kandidatenlijsten van
CDA-afdelingen bij de
Gemeenteraadsverkiezingen 2022
zoveel mogelijk jongeren zich
kandideren.

● Inmiddels zijn ook veel jonge
lijsttrekkers actief, ongeveer een
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derde van alle lijsttrekkers zijn 40
jaar of jonger.

● Er is bij de laatste campagnes veel
aandacht geweest voor de
verbreding van onze
kiezersgroepen. In de uitslagen zien
we nog onvoldoende effect.

● Er is een netwerk van jonge
raadsleden (jonge top) en een
netwerk van jonge burgemeesters
opgericht. Dit moet in de toekomst
bijdragen aan electoraal succes
onder jongere kiezersgroepen.

Eigenaarschap van
thema’s relevant
voor kiezers

Per heden ● In aanloop naar de
Gemeenteraadsverkiezingen is het
belangrijk dat het CDA een uniek
CDA-geluid laat horen op thema’s
die relevant zijn voor de kiezer.

● In overleg met WI, fractie en partij
wordt de agenda opgesteld voor
uitwerking van de thema’s die het
meeste urgentie hebben en de
politieke vertaling vindt plaats in
de fracties van lokaal, regionaal,
EK, TK en EP. Met de visiestukken
die aanstaande zijn en het
visiestuk wonen wordt landelijk

● Onder afdelingen is een
inventarisatie gemaakt van die
thema’s, waar wonen op nr. 1 staat.
Februari is het visiestuk op wonen
gepresenteerd.

● Voor de
gemeenteraadsverkiezingen is
gewerkt aan het vertalen van de
drie hoofdthema’s van het verslag
‘Naar een herkenbaar CDA’ via een
toolkit die lokale afdelingen in
kunnen zetten. Deze is verspreid via
de nieuwsbrief.

● In de GR22-campagne werden
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gewerkt aan een herkenbaar
CDA-verhaal op diverse thema’s.

vanuit het landelijk en op advies van
de Taskforce van wethouders
concrete punten voorbereid die naar
alle lokale afdelingen werden
weggezet.

● Met het AD interview van Wopke
eind augstus zijn drie relevante
thema's voor kiezers benoemd die
vragen om verdere uitwerking.

Werk aan het merk
CDA

Per heden Het advies is om in te zetten op het
vasthouden van onze kiezersgroep, deze
te verbreden en te verjongen. Het advies
zal in het te ontwerpen
meerjarenprogramma een duidelijke
plaats moeten innemen en dat is iets dat
het nieuwe Landelijk Bestuur ter hand
zal nemen.

Strategie
● Hierop is een strategie ontwikkeld

waarvan Vereniging Nederland een
eerste uitwerking is. De komende
maanden gaan we meer van dit
soort punten uitrollen om daarmee
permanent campagne te voeren.

Verjonging
● Onder meer is hierop door het

overgangsbestuur actie
ondernomen met het CDJA
(jongeren op kandidatenlijsten
GR2022; jongeren in het
voorbereidingscomité). Dit waren er
ruim 700 en meer dan vier jaar
geleden!~Het nieuwe LB is
voornemens deze koers voort te
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zetten.
● Met deze jongeren gaan we bouwen

aan een samenleving van minder ik
en meer wij.

● Daarnaast gaat het nieuw
gevormde landelijk campagneteam
actief met het CDJA in gesprek om
samen op te trekken om meer
jongeren aan ons te binden.

Maak werk van Zij aan zij

Bouwen vanuit de
inhoud

Continu ● Via het traject ‘van Zwol’ is dit
bouwen aan de inhoud gestart,
ook iets waar de fractie hard aan
werkt en de partij faciliteert via
gesprek en dialoog met de leden.
Hier zijn drie digitale sessies voor
georganiseerd, aan de hand van
de drie thema’s die Van Zwol
beschrijft.

● Ook worden onderdelen die van
Zwol aanstipt in zijn verslag
uitgewerkt door Kamerleden en
het Wetenschappelijk Instituut,
om zo de Agenda van het CDA
vorm te geven. Dit is onderdeel
van pijler 1 van de strategie van
het LB.

● De planning voor visiestukken wordt
afgerond, aan de hand van thema’s
die Van Zwol benoemt in zijn
verslag. Hierin is de driehoek
WI-fractie-partij aan zet.
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Bouwen aan
partijcultuur

Continu ● Zij aan Zij gaan staan in ons
dagelijks handelen is van
wezenlijk belang. Op het
Bijzonder Partijcongres is hier met
elkaar doorgesproken over de
toekomstige inzet van het CDA.
De interim-partijvoorzitter heeft
hier aandacht aan besteed en er is
een start gemaakt met het
gesprek hierover in de
Verenigingsraad.

● Dit moet uiteindelijk resulteren in
de Code Goed Bestuur op basis
waarvan landelijk bestuur en
Verenigingsraad samenwerken
onder leiding van de secretaris
van het LB.

Momenteel werken LB en VR enige
maanden in de nieuwe constellatie.
Beoogd is dat de secretaris op basis van de
bevindingen van het eerste halfjaar
(samen met een delegatie uit de VR) een
Code Goed Bestuur zal opstellen.

Het Landelijk bestuur is bezig met een
plan om met elkaar als partij
gedragsregels op te stellen.

Bouwen aan
organisatiestructuu
r

Per heden ● Bij dit onderdeel verwijst de
evaluatiecommissie ook naar het
werk van de Taskforce
Governance. De aanbevelingen
van de Taskforce zijn toegelicht in
de deelsessie op het bijzonder
congres van 11 september.
Daarnaast heeft bestuurlijk
overleg plaatsgevonden in de
Verenigingsraad over de

● De formele kant van de
statutenwijziging is uitgewerkt en
goedgekeurd.

● Er ligt een concept reglement
Netwerkberaad voor aan het
partijcongres. Hiernaast geldt er een
interne code met vitaliteitscriteria
voor de netwerken. Ook worden de
netwerken vanuit het partijbureau
gefaciliteerd op het gebied van
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toekomstige governance. In een
congresresolutie die eveneens
aangenomen is op het bijzonder
congres is de opdracht hiertoe
gegeven. Dit is nader besproken in
het landelijk bestuur en de
Verenigingsraad en de uitkomst
van het gesprek is vertaald in
voorstellen voor wijziging van de
statuten en onderliggende
reglementen. Deze zijn al dan niet
geamendeerd aangenomen en
zijn geformaliseerd bij de notaris.

● De netwerken krijgen een grote
rol in de structuur van de partij,
waarbij ook een
professionaliseringsslag
plaatsvindt en tevens in de
toekomst meer netwerken
worden gestimuleerd. Dit is pijler
3 van de strategie van het LB.
Deze nieuwe setting is inmiddels
in gang gezet.

CRM.

Bouwen aan lerend
vermogen

Continu Niet blijven hangen in de oude cultuur
en vernieuw waar nodig. Dit wordt
opgepakt verder ontwikkeld door het
nieuwe Landelijk Bestuur. Een voorbeeld

Dit is een conclusie van alle bovenstaande
aanbevelingen en acties.
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van het lerend vermogen is de
toepassing van de adviezen uit het
evaluatierapport Spies en het
governancerapport van Van Rooy op de
profielen voor de nieuwe partijvoorzitter
en de leden van het Landelijk Bestuur.
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2.6 Mandaatverzoek jaarrekening en jaarverslagen 2022

Geachte leden,

Op grond van artikel 24, lid 10 van het Huishoudelijk Reglement behandelt het
Partijcongres in zijn voorjaarsvergadering de jaarrekeningen alsmede de
jaarverslagen van de CDA organen.

In verband met de voorbereiding van de verkiezingen voor de Eerste Kamer, vindt
het voorjaarscongres van 2023 plaats op 4 februari 2023. Gezien het vroege tijdstip
van dit voorjaarscongres, is het niet mogelijk om de jaarrekeningen 2022 en de
jaarverslagen 2022 reeds gereed te hebben voor behandeling door het
Partijcongres.
Derhalve verzoekt het Landelijk Bestuur aan het Partijcongres om de volgende
mandatering:

“Het Partijcongres gaat akkoord met het verstrekken van een eenmalig mandaat
aan het Landelijk Bestuur en de Verenigingsraad om de jaarrekeningen 2022 en
de jaarverslagen over 2022 te behandelen en namens het Partijcongres te
accorderen.”

Uiteraard zal de Auditcommissie de balans en de rekening van baten en lasten
onderzoeken en daarvan verslag uitbrengen aan het Landelijk Bestuur.

Tijdens het Partijcongres van 5 november 2022 zal het Partijcongres om
goedkeuring voor dit mandaatverzoek worden gevraagd.
De door het Landelijk Bestuur en de Verenigingsraad vastgestelde jaarrekeningen
en jaarverslagen over 2022 worden in het najaarscongres van 2023 ter informatie
aan de leden aangeboden.
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2.9 Benoemingen leden Auditcommissie

Jan Maarten van der Meulen, Ben Lanser en Ard Warnink worden
voorgedragen als lid voor de Auditcommissie.

Proces
Van 19 mei tot 8 juni konden leden solliciteren op de openbare vacature voor de
Auditcommissie. Deze was vrijgekomen door het aflopen van het termijn van één
van de drie leden. De procedure is met één week verlengd. Met alle sollicitanten
zijn door de auditcommissie gesprekken gevoerd. We danken een ieder die zijn
interesse heeft getoond en de partij met raad en daad wilde bijstaan.

Op 21 juni heeft de statutencommissie, de auditcommissie en de penningmeester
overlegd over het reglement van de AC. Waarbij het aantal leden is uitgebreid is
van drie naar vijf leden. De lopende procedure is gebruikt om de extra posities in
te vullen.

Diversiteit
Op de vacature hebben enkel mannelijke sollicitanten gereageerd. Ondanks nog
extra promotie, de verlengde procedure en persoonlijk benaderen van enkele
vrouwelijke kandidaten. Wel is met het aantreden van Ben Lanser en Ard Warnink
er ook meer ruimte voor jongeren gekomen in deze commissie. Het CDA streeft
naar een diverse samenstelling van haar commissies. Dat kan echter niet bij elke
commissie en we doen een appèl op vrouwen ‘bij enkel al eventuele interesse in
functies binnen de partij’ zich kenbaar te maken.

De voorgedragen kandidaten:

Jan Maarten van der Meulen (63 jaar - Maarn)
Vanuit zijn carrière en ervaring bij maatschappelijke organisaties brengt hij de
juiste kennis en kunde mee in de commissie. De selectiecommissie heeft er alle
vertrouwen in dat hij ook  de ambassadeursfunctie voor de commissie op zich kan
nemen.

Sinds 1986 is Jan Maarten in verschillende functies werkzaam bij PwC als
Partner/Adviseur op het gebied van organisatieontwikkeling en financiën in de
vastgoedsector van de publieke sector. Per 1 februari 2016 is hij toegetreden als
Partner van het SMC, advies op het gebied van finance, governance en
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bedrijfsvoering. Zijn opleiding heeft hij genoten aan de V.U. (Bestuurskunde) en
Harvard business school (Leading professional service firms)

“Het CDA is een partij die mij altijd heeft aangesproken en waar ik vrijwel mijn
hele leven op heb gestemd. Geboren in een ARP nest voel ik mij van jongs af aan
zeer verwant met deze partij. Sinds kort heb ik besloten om lid van het CDA te
worden. Zeker nu we in Nederland een steeds verdere versnippering van partijen
hebben is het mijns inziens goed dat een volkspartij als het CDA aan kracht wint.
“ - Jan Maarten van der Meulen

Ben Lanser (33 jaar - Lisse)
Goed voorbereid en gemotiveerd kwam Ben Lanser bij de sollicitatiecommissie op
gesprek. Ben was tot afgelopen maart penningmeester voor CDJA Duin - en
Bollenstreek en raadslid voor de gemeente Lisse. In 2016 behaalde hij zijn Master
of Science in Accountancy op Nyenrode Business University. Hij werkt sinds 2018
voor New Story B.V. als manager Finance & Control.

“Zelf heb ik een accountancy achtergrond en heb vanuit mijn rollen bij EY en
KPMG verschillende controles uitgevoerd bij bedrijven, maar ook in de publieke
sector zoals bij diverse gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen. Deze
accountancy achtergrond sluit ook aan op mijn opleiding, Master Accountancy
aan de Nyenrode Business Universiteit.” - Ben Lanser

Ard Warnink (29 jaar - Den Haag)
De afgelopen twee jaar  is Ard Warnink adviseur van de Auditcommissie van het
CDA. Daarvoor was hij onder andere penningmeester van het CDJA en CDA
provincie Groningen. Ook in andere organisaties als CNV Jongeren en de
Rabobank Ledenraad draagt hij zijn steentje bij. Op dit moment is hij
Teammanager bij uitvoeringsorganisatie herstel toeslagen.  Ard heeft zijn
propedeuse  Fiscaal Recht behaald aan de Rijksuniversiteit Groningen.

“De afgelopen jaren ben ik adviserend lid geweest van de AC en daarvoor heb ik
jarenlang diverse financiële en bestuurlijke functies binnen en buiten de partij
bekleed. Daardoor heb ik veel kennis en ervaring opgedaan met de
governancestructuur en de geldstromen binnen de partij en haar organisaties.
Met deze kennis en ervaring denk ik dat ik een goede aanvulling ben op de
huidige samenstelling van de AC”. - Ard Warnink
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2.10 Verkiezing voorzitter Wetenschappelijk Instituut

Aanleiding
Tijdens de vergadering van 13 juli 2022 heeft het bestuur van het
Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (WI) een commissie onder leiding van
Corien Wortmann-Kool ingesteld om tot een voordracht te komen voor de
invulling van de ontstane vacature van voorzitter van het WI-bestuur. Deze
vacature is ontstaan door het vertrek van de huidige bestuursvoorzitter, Richard
van Zwol. Na het opstellen van een profiel en na verschillende vergaderingen met
het WI-bestuur, gesprekken met adviseurs en afstemming met CDA-voorzitter
Hans Huibers zou het bestuur bij dezen graag een kandidaat willen voordragen.

De selectiecommissie is zeer verheugd om de heer mr. A.J. (Aart Jan) de Geus voor
te dragen als kandidaat-voorzitter. De Geus staat zelf zeer positief tegenover deze
voordracht en is per 1 januari 2023 beschikbaar voor de functie. Hij heeft een lange
staat van dienst bij het CDA, het openbaar bestuur en verschillende denktanks, en
hij voldoet uitstekend aan de kwaliteiten die van een WI-voorzitter mogen worden
verwacht.

Op basis van de gesprekken met het WI-bestuur en de partijvoorzitter en gezien
de kwaliteiten van De Geus is gekozen voor een enkelvoudige voordracht. De
voordracht wordt, zo is gebleken tijdens de bestuursvergadering van 15 september
2022, unaniem ondersteund door de leden en adviseurs van het WI-bestuur.

Voorstel
Het bestuur van het CDA wordt gevraagd om over te gaan tot de voordracht van:

- de heer mr. A.J. (Aart Jan) de Geus

als voorzitter van het bestuur van de Stichting Wetenschappelijk Instituut voor het
CDA voor de statutaire termijn van vier jaar, met ingang van 1 januari 2023,

aan het partijcongres van 5 november 2022.
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