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Algemeen

Locatie
Het Partijcongres vindt plaats in:
De Rijtuigenloods, Piet Mondriaanplein 61, 3812 GZ  Amersfoort

Bereikbaarheid
OV
Je neemt de trein naar Station Amersfoort. Neem uitgang Noordzijde/Piet
Mondriaanplein. Zodra je het station verlaat, zie je links van je Q-Park. Links naast
Q-park loopt een weg, deze ga je op. Je bent gearriveerd bij De Rijtuigenloods.
Vanaf het station naar de ingang van De Rijtuigenloods is het ca. 500 meter lopen.

Auto
De Rijtuigenloods ligt centraal in Nederland en is goed bereikbaar per auto via de
snelwegen A1 of A28. Wie De Rijtuigenloods met de auto bezoekt kan gratis
parkeren op eigen terrein. Daarnaast zijn er laadpalen aanwezig voor elektrische
auto's.

Catering
Catering is de hele dag voor eigen rekening. Je kunt munten kopen om je
consumpties mee te betalen. Deze kunnen alleen betaald worden met de pin.

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.

Stemrecht
Wil je stemmen tijdens het partijcongres, dan dien je uiterlijk 8 weken voor het
congres (10 december 2022) lid te zijn geworden én moet je bij aanvang van het
congres aan je contributieverplichting t/m 2022 hebben voldaan.

Heb je je contributie over 2022 nog niet betaald, dan kun je het juiste bedrag
overmaken op NL97INGB 0000 712 000 tnv Stg. Secretariaat CDA, ovv je
relatienummer en contributie 2022.
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1. Programma

14.30 uur 1. Opening en Welkom op podium
- Welkom
- Wilhelmus
- In Memoriam
- Meditatief moment

14.45 uur 2. Huishoudelijk deel
2.1 Vaststellen verslag 5/11/2022
2.2 Svz eerder aangenomen resoluties
2.3 Afscheid en benoemingen
2.4 Vaststellen kandidatenlijst Eerste Kamer

15.00 uur 3. Campagne
Met het oog op de verkiezingen van maart een uitgebreid
campagneprogramma met rollen voor de provinciale kandidaten,
het CDJA, Hans Huibers, Pieter Heerma en Wopke Hoekstra

16.30 uur Borrel

18.00 uur Einde

4



Vergaderstukken Partijcongres 4 februari 2023

2. Huishoudelijk deel

2.1 Vaststellen verslag Appèl XL 5/11/22

1.1 Opening congres en welkom
Dagvoorzitter Mirjam Sterk, oud-Tweede Kamerlid en nu gedeputeerde in Utrecht
en lijsttrekker voor Utrecht voor de Provinciale Statenverkiezingen, heet iedereen
van hartelijk welkom bij Appèl XL 2022. Fijn om weer allemaal fysiek aanwezig te
kunnen zijn.

Programma
We gingen aan de slag met het thema Minder ik, meer wij.  Dat blijkt uit de
inhoud, de werkvormen en de open opzet van deze dag; verder waren er drie
korte plenaire momenten.

Sessies
Naast de drie plenaire sessies werden er ook vier rondes met 20 verschillende
sessies gehouden, voor ieder wat wils.

1.2 Wilhelmus
Het programma werd gestart met het Wilhelmus. Traditiegetrouw werd het 1ste
en 6e couplet gezongen. Henri Bontenbal zorgde voor begeleiding op de piano.

1.3 In memoriam
In Memoriam: Piet Bukman - 1934 -2022
Mirjam Sterk sprak een In Memoriam uit Voor Piet Bukman.

Met deze woorden werden Piet Bukman en anderen die de partij het afgelopen
jaar en dit jaar ontvallen zijn herdacht.

1.4 Meditatief moment
Anja Gerashchenko, oud-burgemeester in Oekraïne, sinds 2019 woonachtig in
Nederland en inmiddels actief bij het CDA Zaanstad, verzorgde het meditatief
moment.
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1.5 Verkiezing lijsttrekker Eerste Kamer
Gerard Renkema, burgemeester van Nijkerk, sprak een kort woord van welkom.

Op 15 maart 2023 vinden er Provinciale Statenverkiezingen plaats. Traditiegetrouw
kiezen de leden van de Provinciale Staten de Eerste Kamer. Volgend jaar doen zij
dat op dinsdag 30 mei.

Onder leiding van Ruth Peetoom zijn met diverse kandidaten gesprekken
gevoerd voor het lijsttrekkerschap voor de Eerste Kamer. Het Landelijk Bestuur
heeft aansluitend unaniem Theo Bovens voorgedragen als lijsttrekker. Tot 26
oktober konden tegenkandidaten ingediend worden. Daar is geen gebruik van
gemaakt. Theo Bovens wordt per acclamatie voorgedragen als lijsttrekker voor de
Eerste Kamer.

Mirjam Sterk feliciteert Theo Bovens. Vanmiddag in het laatste  plenaire deel zal ik
Theo spreken op het podium.

1.6 Verkiezing lid LB
In het Landelijk Bestuur is, door het om gezondheidsredenen terugtrekken van
Mirjam van ‘t Veld, een vacature ontstaan als Bestuurslid HRM & Ontwikkeling.

Het Landelijk Bestuur heeft, na instemming van de Verenigingsraad, Wendy
Zuidema-Haans unaniem voorgedragen als kandidaat. Wendy is directielid bij het
Wetterskip Fryslân. Tot 22 oktober konden tegenkandidaten ingediend worden.
daar is geen gebruik van gemaakt. Congres wordt gevraagd deze voordracht bij
acclamatie goed te keuren.

Wendy Zuidema-Haans wordt per acclamatie verkozen tot bestuurslid HRM.

Mirjam Sterk bedankt de leden en feliciteert Wendy Zuidema-Haans met haar
benoeming.
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Plenair 2 (zaal) Huishoudelijk deel: 10.45-11.20; voorzitter/presentatie Mark
Buck

2.1 ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken ontvangen.

2.2 vaststellen verslag partijcongres 11 december 2021 + svz eerder
aangenomen resoluties en svz monitoring evaluatierapport Spies
Het verslag van het digitaal partijcongres 11 december wordt ongewijzigd
vastgesteld.
De SVZ resoluties van 11 september & 11 december worden ongewijzigd
vastgesteld.
De SVZ monitoring evaluatierapport Spies wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.3 vaststellen jaarverslag 2021
Er zijn geen vragen over het jaarverslag. Het jaarverslag wordt ongewijzigd
vastgesteld.

2.4 vaststellen jaarrekening 2021
De penningmeester geeft een toelichting op de jaarrekening. De auditcommissie
geeft bij monde van Remco Swart een verklaring over de jaarrekening. Er zijn
geen vragen over de jaarrekening. De jaarrekening wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.5 vaststellen begroting 2023
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting. De auditcommissie
geeft bij monde van Remco Swart een verklaring over de begroting.

De heer Breimer geeft aan dat hij het belangrijk vindt dat het Wetenschappelijk
Instituut bij de financiële uitdagingen die de partij kent zijn bijdrage blijft houden.
De penningmeester geeft aan dat de bijdrage aan het WI blijft staan voor 2023,
per 2024 ontvangt het WI rechtstreeks meer via de Jettengelden. Daarmee is de
financiële positie van het WI geborgd.

De begroting wordt ongewijzigd vastgesteld per acclamatie.
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2.6 mandaatverzoek jaarrekening en jaarverslagen 2022
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.”

Het mandaat verzoek wordt per acclamatie goedgekeurd.

De voorzitter geeft aan dat de auditcommissie de balans en de rekening van
baten en lasten zal onderzoeken en daarvan verslag uitbrengt aan het Landelijk
Bestuur.

2.7 overige huishoudelijke zaken als giftenreglement, reglement
auditcommissie en reglement netwerkberaad

De voorzitter vraagt het giftenreglement, het reglement van de auditcommissie
en het reglement van het netwerkberaad bij acclamatie vast te stellen.

De reglementen worden per acclamatie vastgesteld.

2.9 benoemingen leden Auditcommissie
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. De voorzitter dankt een ieder
die zijn interesse heeft getoond en de partij met raad en daad wilde bijstaan.

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

In de congresstukken op pagina 46 en 47 hebben leden een korte omschrijving
kunnen lezen van de drie kandidaten, te weten Jan Maarten van der Meulen,
Ben Lanser en Ard Warnink.
De voorzitter vraagt deze 3 heren bij acclamatie te benoemen als lid van de
Auditcommissie.

Per acclamatie worden Jan Maarten van der Meulen, Ben Lanser en Ard Warnink.
benoemd als lid van de Auditcommissie.

2.10 verkiezing voorzitter Wetenschappelijk Instituut, Aart Jan de Geus
De voorzitter dankt namens de ALV Richard van Zwol voor zijn bewezen diensten
als voorzitter van het WI.

Door het vertrek van de heer van Zwol is er een vacature ontstaan. Het bestuur
van het Wetenschappelijk Instituut heeft unaniem voorgesteld Aart Jan de Geus
voor te dragen als nieuwe voorzitter. Het Landelijk Bestuur van het CDA heeft
deze voordracht overgenomen en vraagt de leden deze voordracht te
bekrachtigen en Aart Jan de Geus als nieuwe voorzitter van het WI te kiezen.

De voorzitter vraagt de voordracht van het Wetenschappelijk Instituut te
bekrachtigen om Aart Jan de Geus te benoemen als voorzitter van het
Wetenschappelijk Instituut. Kan dit per acclamatie?

De voordracht van Aart Jan de Geus wordt per acclamatie bekrachtigd.
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Plenair 3 (zaal) - Bespreken ingediende resoluties
Resoluties: 11.25-12.40; voorzitter/presentatie Mark Buck
Op podium Mark Buck (vz), Hans Huibers (partijvoorzitter) en Anne Kuik

De voorzitter geeft een toelichting over de procedure. Daarna worden de
resoluties stuk voor stuk besproken.

1. Energiecompensatie
Indiener: CDA Borsele, CDA Goes
per acclamatie aangenomen.

2. Over energiekosten ouderen, chronisch zieken en gehandicapten
Indieners: Dits Ernsten cs. (Verenigd als de basisgroep sociale zekerheid)
De indiener geeft een toelichting op de resolutie.
De resolutie wordt per acclamatie aangenomen.

3. Op weg naar ons Collectief Duurzaamheid Actieplan
Indieners: L. Stibbe cs, CDA Rotterdam, CDA Zuid-Holland
De resolutie wordt per acclamatie aangenomen.

4. Bitterzoet
Indieners: André Bouma cs, 
De resolutie wordt per acclamatie aangenomen.

5. Toekomst van het CDA
Indieners: CDA Drenthe
De indiener geeft een toelichting op de resolutie. De resolutie is een vervolg op
een themabijeenkomst.
De resolutie wordt per acclamatie aangenomen.

6.  Herstel vertrouwen in betrouwbare en betrokken overheid
Indieners: CDA Fryslân
Er wordt een wijziging gebracht in het dictum. initiatiefvoorstel wordt gewijzigd in
verdere uitwerking (Die onder andere leidt tot een initiatiefvoorstel zoals in het
verkiezingsprogramma)

De gewijzigde resolutie wordt per acclamatie aangenomen.
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7. Landbouwakkoord met visie
Indieners: CDA Fryslân
De resolutie wordt per acclamatie aangenomen.

8. Repatriëring IS-vrouwen en kinderen uit Syrië
Indieners: Ad Corten cs.
Het preadvies is niet overnemen.
De indiener geeft een toelichting op de resolutie. Hij vraagt om wijziging van het
Nederlandse beleid omdat Nederland hekkensluiter is met het terughalen van
haar vrouwen en kinderen.

Anne Kuik geeft een reactie. De resolutie geeft geen juiste weergave van de
werkelijkheid. De fractie is bezig geweest met de vorige resolutie. Bij repatriëring
wordt een brede afweging gemaakt waarbij het belang van uitreizigers en
kinderen wordt meegewogen, maar ook het voorkomen van straffeloosheid, de
veiligheid in het gebied voor hen die de uitreizigers moeten ophalen, het belang
van de nationale veiligheid en de overige feiten en omstandigheden van het
specifieke geval.

Een mevrouw vraagt of de resolutie wel op steun kan rekenen als het stuk eruit
wordt gehaald dat verwijst naar dat het CDA geen inspanning heeft geleverd. Dit
is niet het geval.

De indiener refereert eraan dat het CDA een coalitie akkoord heeft gesloten dat
het beleid t.a.v. de Nederlandse IS-gangers niet wordt gewijzigd.

Anne Kuik herhaalt de argumentatie van de fractie.

9. Laat studenten niet in de kou staan
Resolutie ingediend door: CDJA
Het preadvies is niet overnemen. Sophie Koppejan geeft namens het CDJA een
toelichting. Ze wijst erop dat studenten niet zelf een contract hebben afgesloten
en dus ook geen toeslag kunnen ontvangen.

Anne Kuik geeft aan dat de resolutie niet uitvoerbaar is.

Een reeks jongeren geeft bijval op de resolutie. Aart Jan de Geus geeft aan dat het
CDA zich als betrouwbare partij wil profileren. Dat betekent dat je geen
voorstellen kan doen die niet uitvoerbaar zijn.
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10. Ontkoppelen duurzame energie aan fossiele brandstoffen
Resolutie ingediend door: CDA Hattem, CDA Elburg, CDA Epe en CDA Heerde
De indiener geeft een toelichting op de resolutie.
De resolutie wordt per acclamatie aangenomen.

11. Energieplafond gebedshuizen en kerken
Resolutie ingediend door: CDA Hattem, CDA Epe, CDA Heerde
De resolutie wordt per acclamatie aangenomen.
De heer van der Kruis wil geen onderscheid tussen verenigingen en soort
religieuze organisaties.

12. Nationaliseren energieleveranciers
Resolutie ingediend door: CDA Hattem, CDA Heerde, CDA Oldebroek
De indiener geeft een toelichting op de resolutie.
Anne Kuik geeft aan hoe de fractie bezig is de energiemarkt betere ter reguleren.
Nationaliseren is geen oplossing.

Over de resolutie wordt schriftelijk gestemd.

13. Woningwaarderingsstelsel voor huur 1000-1250 euro
Resolutie ingediend door: CDA Hattem, CDA Elburg, CDA Heerde en CDA
Oldebroek
De indiener geeft een toelichting op de resolutie.
Anne Kuik geeft aan dat er een balans is gevonden voor de volkshuisvesting en
het woningwaarderingsstelsel, maar dat deze resolutie dus te ver gaat.

14. Handhaven salderingsregeling kleinverbruikers
Resolutie ingediend door: CDA Hattem, CDA Elburg, CDA Epe, CDA Heerde, CDA
Oldebroek
De indiener geeft een toelichting op de resolutie.
Anne Kuik geeft aan dat de terugwin tijden van zonnepanelen steeds sneller gaat
en het daarom redelijk is om de salderingsregeling af te bouwen.

15. Bouwen aan gemeenschappen 
Indiener: CDA Zuid-Holland, Jan-Willem van den Beukel en Moniek van Sandick
De indiener geeft een toelichting op de resolutie.
De resolutie wordt per acclamatie aangenomen.

Een mevrouw geeft na stemming bijval op de resolutie. Het is ook belangrijk dat
kindvoorzieningen voldoende aanwezig zijn in de wijken.
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16. Ruimte is schaars en ongelijk verdeeld
Indieners: CDA Zuid-Holland, Jan-Willem van den Beukel en Moniek van Sandick
De indiener geeft een toelichting op de resolutie.
De resolutie wordt per acclamatie aangenomen.
Bijval wordt gegeven op de kindervoorzieningen in wijken.

17. Resolutie Wolf 
Resolutie ingediend door: Peter Koekoek cs
De indiener geeft een toelichting op de resolutie. Een overheid moet zijn mensen
beschermen. Daarom moet de wolf uit delen van Nederland verjaagd worden.

Er vindt geen inhoudelijke beraadslaging plaats, wel vraagt een aanwezig lid om
schriftelijke stemming.

Over de resolutie wordt schriftelijk gestemd.

18.  Tata Steel 
Indiener: Theo Schmitz c.s. 
De indiener geeft een toelichting op de resolutie.
De resolutie wordt per acclamatie aangenomen.

19. Persvrijheid onder druk
Indiener: CDJA
De indiener geeft een toelichting op de resolutie.
De resolutie wordt per acclamatie aangenomen.

20.  Boter bij de vis: een eerlijke prijs voor de energietransitie
Resolutie ingediend door: CDJA
De indiener geeft een toelichting op de resolutie.
De resolutie wordt per acclamatie aangenomen.

21. Resolutie: ‘Geef de consument betrouwbare duurzaamheidsclaims’
Resolutie ingediend door: CDJA
De indiener geeft een toelichting op de resolutie.
De resolutie wordt per acclamatie aangenomen.
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22. Resolutie: ‘eerlijke kansen voor studenten en starters.’
Resolutie ingediend door: CDJA
De indiener geeft een toelichting op de resolutie.
De resolutie wordt per acclamatie aangenomen.

Daarmee is een eind gekomen aan de behandeling van alle resoluties op het CDA
partijcongres. Schriftelijk wordt er gestemd over de resoluties, 8, 9, 12, 13, 14 en 17.

Uitslag alle resoluties

nr Indiener Titel Uitslag schriftelijke
stemming

1 CDA Borsele
cs. Energie compensatie Aangenomen acclamatie

2
Dits Ernsten
cs.

Resolutie: over energiekosten
ouderen, chronisch zieken en
gehandicapten Aangenomen acclamatie

3 Laurens
Stibbe cs.

Op weg naar ons Collectief
Duurzaamheid Actieplan Aangenomen acclamatie

4 André
Bouma cs Resolutie bitterzoet Aangenomen acclamatie

5 CDA
Drenthe Toekomst van het CDA Aangenomen acclamatie

6

CDA Fryslan

Herstel vertrouwen in
betrouwbare en betrokken
overheid

Gewijzigd
aangenomen acclamatie

7 CDA Fryslan Landbouwakkoord met visie Aangenomen acclamatie

8

Corten cs
Repatriëring IS-vrouwen en
kinderen uit Syrië

Verworpen

Voor: 98
Tegen: 303
Blanco: 49
Ongeldig: 5

9

CDJA
Laat studenten niet in de kou
staan

Aangenomen

Voor: 232
Tegen: 143
blanco: 32
ongeldig: 2
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10
CDA Hattem
cs

Ontkoppelen duurzame
energie aan fossiele
brandstoffen Aangenomen acclamatie

11 CDA Hattem
cs

Energieplafond gebedshuizen
en kerken Aangenomen acclamatie

12

CDA Hattem
cs

Nationaliseren
energieleveranciers Verworpen

Voor: 133
Tegen: 256
Blanco: 47
ongeldig: 4

13

CDA Hattem
cs

Woningwaarderingsstelsel
voor huur 1000-1250 euro Verworpen

Voor: 154
Tegen: 235
Blanco: 47
ongeldig 5

14

CDA Hattem
cs

Handhaven salderingsregeling
kleinverbruikers Verworpen

Voor: 176
Tegen: 222
Blanco: 40
ongeldig: 3

15 CDA
Zuid-Hollan
d Bouwen aan gemeenschappen Aangenomen acclamatie

16 CDA
Zuid-Hollan
d

Ruimte is schaars en ongelijk
verdeeld Aangenomen acclamatie

17

Peter
Koekoek, cs Wolf Aangenomen

Voor: 306
Tegen: 89
blanco: 56
ongeldig: 5

18 Theo
Schmitz cs Tata Steel Aangenomen acclamatie

19 CDJA Persvrijheid onder druk Aangenomen acclamatie

20
CDJA

Een eerlijke prijs voor de
energietransitie Aangenomen acclamatie

21
CDJA

Betrouwbare
duurzaamheidsclaims Aangenomen acclamatie

22
CDJA

Eerlijke kansen voor studenten
en starters Aangenomen acclamatie
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4. Tweede Plenaire Deel

4.1 Video Provinciale Staten
Het middagprogramma werd geopend met een filmpje van de lijsttrekker van
Noord-Holland, Dennis Heijnen.

4.2 Vereniging Nederland
In de afgelopen weken is aan de leden gevraagd wie er vrijwilliger is en wat zij
doen. Het was indrukwekkend dat we binnen twee uur al meer dan honderd
reacties binnen kregen.

Maar liefst één op de drie Nederlanders is wekelijks actief in een vereniging.
Zonder vrijwilligers en verenigingen rolt de bal niet en kleurt het land op
Koningsdag niet oranje.
Toch horen we steeds vaker dat verenigingen het moeilijk hebben. Dat het lastig
is om vrijwilligers te vinden of dat wettelijke regels het besturen van een
vereniging steeds complexer maken. Dat mogen we niet laten gebeuren.

Inge van Dijk zoekt samen met verenigingen oplossingen voor de problemen
waar zij tegenaan lopen.

Inge heeft ook iemand meegenomen die wij allemaal kennen en die zelf actief is
als vrijwilliger. Hij is voorzitter van HC’03 uit Drempt en is tevens ploeggenoot van
Klaas Jan Huntelaar: Luitenant-generaal Mart de Kruif. Er volgt een kort gesprek.

Tot slot worden drie vrijwilligers op het podium uitgenodigd om hen te bedanken
voor alles wat zij voor het verenigingsleven doen: Elise Priester, Marianne Vos,
Mohammed Ahbkal. Zij werden door andere CDA’ers meerdere keren genoemd
toen wij vroegen welke congresgangers actief zijn bij meerdere verenigingen.
Er is een bloemetje en applaus voor deze super vrijwilligers!

4.3 Toespraak Hans Huibers 13.12-13.22
Partijvoorzitter Hans Huibers sprak het congres toe.
De gehele toespraak is hier na te lezen:
https://www.cda.nl/actueel/nieuws/toespraak-partijvoorzitter-hans-huibers-op-het-
partijcongres
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4.4 Vragenmoment aan de 3 vrouwelijke 13.22-13.32
bewindspersonen

Het plenaire deel vervolgt met een vragenmoment met Vivianne Heijnen, Hanke
Bruins Slot en Karien van Gennip.
De deelnemers aan het congres hebben vooraf een mail gekregen met het
verzoek vragen aan te leveren. Daar is veelvuldig gebruik van gemaakt.

5. Derde Plenaire Deel Cateringplein 15.45-16.15

5.1 Interview Theo Bovens
Theo spreekt het congres toe. Theo Bovens: "Ik ben niet van Haagse stolpje. De
uitvoeringskracht zit in de regio. Dáár zijn de verbindingen met de mensen. Dáár
zijn de verbindingen met het middenveld. Dáár zijn de verbindingen met de
verenigingen. Dáár moet het gebeuren."

Van het CDJA krijgt Theo Bovens een trui aangeboden met de tekst ‘dat zit wel
snor’.

5.2. Uitslag schriftelijke stemmingen.
Mirjam Sterk doet verslag van de schriftelijke stemmingen. De uitslag is als volgt.

nr Titel Uitslag betekenis

8
Repatriëring IS-vrouwen en kinderen uit
Syrië

Voor: 98
Tegen: 303
Blanco: 49 Ongeldig: 5 verworpen

9

Laat studenten niet in de kou staan

Voor: 232
Tegen: 143
blanco: 32 ongeldig: 2 aangenomen

12

Nationaliseren energieleveranciers

Voor: 133
Tegen: 256
Blanco: 47 ongeldig: 4 verworpen

13
Woningwaarderingsstelsel voor huur
1000-1250 euro

Voor: 154
Tegen: 235
Blanco: 47 ongeldig 5 verworpen

14
Handhaven salderingsregeling
kleinverbruikers

Voor: 176
Tegen: 222
Blanco: 40 ongeldig: 3 verworpen

17

Wolf

Voor: 306
Tegen: 89
blanco: 56 ongeldig: 5 aangenomen
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5.3. Afsluitende speech Wopke Hoekstra
Wopke Hoekstra gaf een afsluitende speech. Deze is hier na te lezen:
https://www.cda.nl/actueel/nieuws/wopke-hoekstra-samen-is-de-enige-oplossing
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2.2 Stand van zaken eerder aangenomen resoluties

nr Indiener Titel Strekking Stand van zaken

1 CDA
Borsele cs.

Energie
compensatie

Ruimhartige compensatie
en betrokkenheid van
omwonenden bij de bouw
van nieuwe kerncentrales.

In de brief van december 2022 over kernenergie geeft het
kabinet aan in te zetten op een dialoog, in samenwerking
met de gemeente en de provincie, met bewoners en
gebruikers van het gebied over de randvoorwaarden voor
de realisatie van nieuwe kerncentrales. Die samenwerking
moet vorm krijgen in een participatieplan, dat begin 2023
gereed zal zijn. Dit participatieplan ziet daarnaast toe op
lokale inspraak, afspraken over in te zetten
communicatiemiddelen, en rol- en taakverdeling tussen de
verschillende overheden. De fractie zal deze resolutie
meenemen in de beoordeling van het participatieplan en
neemt de resolutie uiteraard mee in standpuntbepalingen
naar de toekomst toe.

2 Dits Ernsten
cs.

Resolutie: over
energiekosten

Structurele
tegemoetkoming voor

Voor het kerstreces is een motie van de leden Vd Plas en
Omtzigt in stemming gebracht die vroeg om een aparte
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ouderen, chronisch
zieken en
gehandicapten

ouderen, chronisch zieken
en gehandicapten ivm de
stijgende energiekosten.

regeling voor chronisch zieken. De fractie heeft tegen deze
motie gestemd, omdat gemeenten met de combinatie van
het prijsplafond, de extra prijsbijstelling voor gemeenten en
de aanvullende bijdrage voor het Tijdelijk Noodfonds
Energie in staat worden gesteld om maatwerk te leveren en
dat in de praktijk ook al doen. De fractie zal de situatie mbt
tot de energiekosten voor o.a. chronisch zieken blijven
volgen en de resolutie meenemen in standpuntbepalingen
naar de toekomst toe.

3 Laurens
Stibbe cs.

Op weg naar ons
Collectief
Duurzaamheid
Actieplan

Onder coördinatie van het
WI een plan/visie moet
komen om de
klimaatdoelen richting
2050 te halen.

Met de indiener, WI & fractie is een eerste gesprek geweest
om met elkaar een proces uit te stippelen om tot uitvoering
van deze resolutie over te gaan.

4 André
Bouma cs

Resolutie
bitterzoet

Aanpak van de
bitterzoetplant t.b.v een
gezonde
pootaardappelteelt.

De fractie neemt deze resolutie mee in
standpuntbepalingen naar de toekomst toe.

5 CDA
Drenthe

Toekomst van het
CDA

Appreciatie om nog meer
het eigen geluid in kamer
en kabinet te laten horen.

Deze resolutie is een dagelijkse opdracht voor het CDA en
die proberen we samen met alle CDA-ers op lokaal,
provinciaal en europees samen in te vullen.
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6 CDA Fryslan Herstel vertrouwen
in betrouwbare en
betrokken
overheid

Het CDA in 2023 met een
verdere uitwerking van een
regionaal kiesstelsel komt.

WI, partij en fractie zijn bezig met de uitwerking van
thema’s als democratische rechtsstaat en regionale
verschillen. Een regionaal kiesstelsel waar het CDA al sinds
2006 voor pleit zal daar een plek in krijgen.

7 CDA Fryslan Landbouwakkoord
met visie

Een langetermijnvisie op
landbouw significant deel
gaat uitmaken van het
landbouwakkoord

Dit is nadrukkelijk de inzet van het CDA. De woordvoerder
heeft er bij de begroting van LNV ook op aangedrongen:
“Wat het CDA betreft moet het landbouwakkoord dus geen
eenmalige actie zijn maar structureel zijn.”. Als het
landbouwakkoord in het voorjaar gesloten gaat worden zal
dit verder vormggeven gaan worden

9 CDJA Laat studenten
niet in de kou
staan

Studenten helpen de
energiekosten te betalen
en verhuurders verplicht
worden woningen te
verduurzamen.

Zoals aangegen krijgen studenten vanaf september bij de
her-introductie van de basisbeurs een extra
energiecompensatie. Daarnaast liggen er stevige
verplichtingen richting verhuurders om woningen te
verduurzamen zodat energiekosten afnemen. De fractie zal
de bestaanszekerheid van studenten blijven agenderen.

10 CDA
Hattem cs

Ontkoppelen
duurzame energie
aan fossiele
brandstoffen

Het CDA zich er daarom o.a.
voor inzet om te
voorkomen dat
energieproducenten
overwinsten maken bij het
leveren van o.a. wind- en

De fractie neemt deze resolutie mee in
standpuntbepalingen naar de toekomst toe.
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zonne-energie terwijl
consumenten te maken
krijgen met te hoge prijzen
voor deze energie. 

11 CDA
Hattem cs

Energieplafond
gebedshuizen en
kerken

Er gerichte ondersteuning
dient te komen voor kerken
en gebedshuizen in het
kader van de stijgende
energieprijzen.

De fractie neemt deze resolutie mee in
standpuntbepalingen naar de toekomst toe.

15 CDA
Zuid-Hollan
d

Bouwen aan
gemeenschappen

Bij het bouwen van wijken
zetten CDA’ers zich in voor
het bouwen van wijken die
zich ontwikkelen tot sterke
gemeenschappen.

Het WI werkt met de indiener aan een rapport over
ruimtelijke ordening. Deze resolutie krijgt daarin een
vertaalslag. Het rapport is daarmee een handvat voor
toekomstige verkiezingsprogramma’s.

16 CDA
Zuid-Hollan
d

Ruimte is schaars
en ongelijk
verdeeld

CDA-bestuurders
evenwichtige verdeling van
de ruimtedruk over
Nederland nastreven, zodat
elke regio zijn potentie kan
waarmaken en de
leefkwaliteit lokaal niet lijdt
onder over- of onderdruk;

Het WI werkt met de indiener aan een rapport over
ruimtelijke ordening. Deze resolutie krijgt daarin een
vertaalslag. Het rapport is daarmee een handvat voor
toekomstige verkiezingsprogramma’s.
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17 Peter
Koekoek, cs

Wolf De Rijksoverheid haar
verantwoordelijkheid
neemt ter bescherming van
haari inwoners tegen de
wolf, en zo nodig wegdrijft.

De afgelopen maanden is er regelmatig gesproken over de
wolf. Het CDA heeft in het schriftelijk overleg ‘geannoteerde
agenda landbouw- en visserijraad van 11 en 12 december’ en
‘geannoteerde agenda landbouw- en visserijraad van 21
november’ onze ernstige zorgen geuit over de situatie
omtrent de wolf in Nederland. We hebben hierin de1

minister dringend opgeroepen om in Brussel het signaal af
te geven dat de wolvensituatie in Nederland onhoudbaar is
en dat de mogelijkheden tot beheer moeten worden
verruimd. Later is een motie van de PvdD aangenomen om
de wolf juist actiever te beschermen (36200-XIV-69). We zien
dat er geen meederheid in de Kamer is voor het beheren
en/of verdrijven van de wolf. Zo zijn diverse moties van
andere partijen voor een lagere beschermingsstatus van de
wolf niet aangenomen. Onze mening over de wolven in een
dichtbevolkt Nederland blijft echter onveranderd.

18 Theo
Schmitz cs

Tata Steel Spreekt de noodzaak uit
om TATA te vergroenen.

De fractie neemt deze resolutie mee in
standpuntbepalingen naar de toekomst toe.

19 CDJA Persvrijheid onder
druk

Verzoek tot inzet op de
versterking van de
persvrijheid.

Het CDA heeft samen met D66 in mei jl. verzocht om een
plenair debat over persvrijheid en persveiligheid. Dit debat
zal vermoedelijk binnenkort ingepland worden, daarin
nemen we voorgestelde aandachtspunten in mee.

1 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2022Z25060&did=2022D53905 en
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2022Z23445&did=2022D50515
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20 CDJA Een eerlijke prijs
voor de
energietransitie

de maatschappelijke
kosten van de uitstoot van
broeikasgassen op de
vervuiler te verhalen door
middel van beprijzing.

De fractie neemt deze resolutie mee in
standpuntbepalingen naar de toekomst toe.

21 CDJA Betrouwbare
duurzaamheidsclai
ms

Het CDA tegen
‘greenwashing’ is en zorgt
dat dit een plek krijgt in
wetgeving of bij de
implementatie van
Europese richtlijnen.

De fractie neemt deze resolutie mee in
standpuntbepalingen naar de toekomst toe.

22 CDJA Eerlijke kansen
voor studenten en
starters

Toezien op eerlijke
compensatie en waken
voor grote stijging van de
rente op studieschuld.

De Tweede Kamerfractie van het CDA heeft bij de
herinvoering van de basisbeurs gevraagd naar de
mogelijkheden om ook voor afgestudeerden het
rentepercentage te wijzigen indien de rente daalt. De
minister heeft toegezegd om dit mee te nemen in een
evaluatie van de huidige manier van schuldfinanciering te
komen waarbij er ook alternatieven voorgesteld worden.
In het wetsvoorstel herinvoering van de basisbeurs wordt
met steun van het CDA de rente-systematiek van mbo en
ho gelijk getrokken en geldt voor alle

24



Vergaderstukken Partijcongres 4 februari 2023

studenten/afgestudeerden de systematiek van hoger
onderwijs. Dit valt positief uit voor mbo studenten.
De overige punten uit de resolutie neemt de fractie mee in
de standpuntbepaling naar de toekomst toe.
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2.3 Benoemingen

Onderwerp: Herbenoeming leden toetsingscommissie en integriteitscommissie
Datum partijcongres: 4 februari 2023

Het CDA partijcongres bijeen op 4 februari 2023 te Amersfoort besluit:

1) De heer Van de Beeten voor een tweede termijn als lid van de
toetsingscommissie te verkiezen.

2) De heer Ten Hoopen voor een tweede termijn als lid van de integriteits- en
royementscommissie te verkiezen.

Aanleiding
Dit voorjaar verloopt de termijn van Rob van de Beeten als lid van de
toetsingscommissie. De bijdrage van de heer Van de Beeten in de commissie
wordt door collega-commissieleden en het bestuur gewaardeerd. Zoals de
voorzitter van de commissie aangeeft: 'Rob van de Beeten is een goede aanwinst
binnen de Toetsingscie. Hij heeft de juiste kennis van zaken en kent de partij
goed.'

Dit najaar verliep de eerste termijn van Jan ten Hoopen als lid van de integriteits-
en royementscommissie. De bijdrage van de heer Ten Hoopen wordt door
collega-commissieleden en het bestuur gewaardeerd. Zoals de voorzitter bij ons
aangaf: 'Hij is een wijs en zeer ervaren CDA-er. Ik hoop van harte dat hij nog een
poosje door wilt gaan.'

Omwille van die redenen heeft het landelijk bestuur aan beide heren gevraagd of
zij bereid zijn een tweede termijn te aanvaarden. Beiden hebben zich hiertoe
bereid verklaard.

Statutair zijn de volgende artikelen van toepassing op dit besluit:

- (Het Landelijk bestuur is verantwoordelijk voor) het bijeenroepen van het
partijcongres door toezending van de oproep aan de leden, alsmede het
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voorbereiden van de besluitvorming en het uitvoeren van de besluiten van
het partijcongres;

- De IRC bestaat uit vijf leden die op voordracht van het landelijk bestuur
door het partijcongres worden gekozen.

- De toetsingscommissie bestaat uit vijf leden, die op voordracht van het
landelijk bestuur door het partijcongres worden gekozen.
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