
 
 

 
 

FACTSHEET   GOVERNANCE   CDA  
 
De  governance  van  de  partij  wordt  gewijzigd.  In  plaats  van  een  partijbestuur  en,  als  onderdeel                
daarvan,  het  dagelijks  bestuur  worden  deze  besturen  uit  elkaar  gehaald  en  omgevormd  tot  een               
verenigingsraad  respectievelijk  een  landelijk  bestuur.  Op  dit  moment  wordt  al  gewerkt  in  deze              
structuur;  formeel  vindt  de  wijziging  pas  plaats,  nadat  het  partijcongres  akkoord  is  gegaan  met  de                
statutenwijziging   op   het   voorjaarscongres   (juni   2020).   
 
Wat   verandert   er?  

● Het  landelijk  bestuur  krijgt  een  uitvoerende  functie.  Dit  betekent  dat  de  dagelijkse  gang  van               
zaken   in   handen   is   van   het   landelijk   bestuur.  

● De   verenigingsraad   krijgt   een   klankbordfunctie   /   toezichthoudende   functie:  
- Bij  belangrijke  stukken,  zoals  strategische  kaders  of  de  begroting,  kan  de            

verenigingsraad   dit   bespreken   en   hierop   te   reflecteren.   
- Bij  besluiten  over  de  verkiezingen,  bijvoorbeeld  rond  de  advieslijst,  heeft  het  landelijk             

bestuur  de  bevoegdheid  om  het  besluit  vast  te  stellen.  De  verenigingsraad  wordt             
vervolgens   gevraagd   om   het   besluit   goed   te   keuren.   

- Naast  reflecterende  en  goedkeurende  bevoegdheden  krijgt  de  verenigingsraad  de          
bevoegdheid  om  leden  van  het  landelijk  bestuur  te  schorsen  als  zwaarwegende            
omstandigheden   daartoe   nopen.  

 
Samenstelling  

● Het  maximum  aantal  bestuursleden  verandert  en  gaat  naar  maximaal  negen  leden  voor  het              
landelijk   bestuur.   Wel   kan   het   landelijk   bestuur   adviseurs   op   specifieke   thema’s   aanstellen.  

● De  verenigingsraad  bestaat  uit  maximaal  25  leden,  opgebouwd  uit  12  vertegenwoordigers            
vanuit  de  provinciale  afdelingen,  12  vertegenwoordigers  namens  de  thematische  en           
doelgroepnetwerken   en   één   vertegenwoordiger   namens   het   CDJA.  

● De  thematische-  en  doelgroepnetwerken  krijgen  hiermee  een  andere  rol.  In  het  verleden             
hadden   zij   geen   formele   rol   binnen   het   partijbestuur;   er   waren   alleen   vrijgekozen   leden.   

● In  de  nieuwe  structuur  krijgen  12  thema-  en  doelgroepnetwerken  de  mogelijkheid  om  een              
vertegenwoordiger   aan   te   wijzen   die   stemhebbend   lid   wordt   van   de   verenigingsraad.   

● Als  er  meer  dan  12  netwerken  komen,  worden  vertegenwoordigers  afgevaardigd  van  de  12              
meest  vitale  netwerken.  De  vitaliteitstoets  wordt  een  verantwoordelijkheid  van  het  landelijk            
bestuur   en   wordt   nader   uitgewerkt.   

● Het  is  aan  de  netwerken  zelf  om  te  bepalen  wie  de  vertegenwoordiger  wordt  in  de                
verenigingsraad  namens  de  netwerken.  Ter  vergelijking:  de  provinciale  afdelingen  en  het            
CDJA  worden  vertegenwoordigd  door  hun  voorzitters.  Dit  is  niet  verplicht,  maar  heeft  wel              
de   voorkeur.   

 
Wanneer   gaat   de   governancewijziging   in?  

● De  wijziging  van  de  governance  gaat  formeel  gelden  als  het  partijcongres  hiermee  akkoord              
gaat.   Dat   is   aan   de   orde   bij   het   partijcongres   van   juni   2020.  

● In  de  periode  tot  juni  2020  is  er  een  overgangsperiode.  In  die  periode  wordt  gewerkt  vanuit                 
de  nieuwe  structuur.  De  netwerken  worden  op  dat  moment  adviserend  lid  van  de              
verenigingsraad.   Zij   zijn   in   die   periode   dus   nog   niet   stemhebbend.  

 


