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Aan de deelnemers aan het Partijcongres

Betreft: aanvullende vergaderstukken en
Resoluties partijcongres 1 juni 2013

Den Haag, 27 mei 2013

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij treft u de aanvullende vergaderstukken en resoluties aan voor het partijcongres van
zaterdag 1 juni 2013.

I.

Organisatorische Informatie

1931
Congrescentrum Brabanthallen
Oude Engelenseweg 1
5222 AA ‘s-Hertogenbosch
De deuren zijn geopend vanaf 09.00 uur.
Routebeschrijving en bereikbaarheid
Bereikbaarheid
Komt u met het openbaar vervoer: het is ca. 15 minuten lopen vanaf station ’sHertogenbosch. U moet het station aan de achterzijde verlaten.
Met de auto volgt u de borden Brabanthallen en vervolgens staat Congrescentrum 1931
apart aangegeven.
Parkeren
U kunt parkeren op het parkeerterrein bij 1931, kosten € 8,00 per dag. Uitrijkaarten zijn bij de
receptie van 1931 te koop. Pinnen is mogelijk.
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Route bij binnenkomst partijcongres
Via de mail ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding in de week van 27 mei. Deze
bevestiging moet u uitgeprint meenemen en inleveren bij één van de balies in de
ontvangsthal. Daar ontvangt u vervolgens uw stemboekje, uw toegangskaart en uw
lunchkaart indien we uw bijdrage van € 5,00 tijdig ontvangen hebben.
Lunch
Voor wat betreft de lunch: u ontvangt alleen een lunchkaart als we uw bijdrage tijdig
ontvangen hebben.
Hebben we deze niet ontvangen, maar heeft u al wel betaald, probeer dan een uitdraai van
uw betaling mee te nemen. Deze kunt u laten zien bij de kassa waar de lunchbonnen
uitgegeven worden.
Hebt u geen lunch besteld, dan kunt u om 12.30 uur even langs de kassa lopen om te kijken
of er nog lunchbonnen over zijn.
De lunch zal plaatsvinden in de foyer.
Catering
De catering is voor eigen rekening. U kunt hiervoor bij de receptie van congrescentrum
1931 munten kopen. Eén munt kost € 2,25. Pinnen is mogelijk.
Kosten catering:
Koffie/thee/vruchtensap/fris en bier:
Wijn, port, sherry, vermouth:

1 muntje
1,5 muntje

Naborrel
De naborrel vindt plaats tussen 16.15-18.00 uur in de foyer.
Stands
Van diverse organisaties zullen er tussen 09.00-13.30 uur stands aanwezig zijn in de foyer.

II.

Inhoudelijke Informatie

Aanvullende vergaderstukken en resoluties
Bijgevoegd treft u de aanvullende vergaderstukken en resoluties aan, met daarin
opgenomen de concept-agenda. Indien er wijzigingen zijn ontvangt u de definitieve agenda
bij binnenkomst op het congres.
Overige stukken
De jaarverslagen en jaarrekeningen 2012, evenals de eerder uitgegeven vergaderstukken,
kunt u separaat downloaden (www.cda.nl/partijcongres)
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Stemmen
Tijdens het partijcongres wordt er gestemd met stemboekjes. Bent u stemgerechtigd dan
kunt u bij binnenkomst op het partijcongres uw stemboekje afhalen.
U hebt stemrecht als u op of voor 6 april 2013 lid bent geworden en uw verschuldigde
contributie voor 2012 en 2013 met een minimum van € 12,00 (per lidmaatschap per jaar)
uiterlijk 11 mei 2013 heeft voldaan. Leden die na 1 september 2012 lid geworden zijn,
betalen alleen contributie voor 2013.
De voorzitter zal u bij een stemming vragen uw stemboekje omhoog te steken. Indien er
geen duidelijke meerderheid is, zal de voorzitter u vragen een stembiljet in te leveren bij de
medewerkers. De stembiljetten worden vervolgens geteld en de voorzitter zal daarop de
uitslag bekend maken.
Resoluties
Resoluties konden worden ingediend tot donderdag 16 mei 2013.
De resoluties worden besproken in twee deelsessies:
Resolutie 1 t/m 7 in deelsessie resoluties 1 in Limousin 1.
Resolutie 8 t/m 14 in deelsessie resoluties 2 in Limousin 2.
Stemming vindt alleen plaats tijdens het politiek middagdeel, dat plaatsvindt in de grote zaal
tussen 14.20-15.50 uur.
Spreektijd aanvragen
Er hoeft voor het hele programma geen spreektijd aangevraagd te worden. Tijdens het
huishoudelijk deel kunt u achter één van de zaalmicrofoons het woord voeren.
Voor spreektijd tijdens de behandeling van de resoluties geldt een apart traject, zie pag.
12/13.
Deelsessies
Het programma begint om 09.45 uur met deelsessies. Zie pag. 9-10 voor de onderwerpen en
de locaties.
U heeft geen aparte toegangskaart nodig om een deelsessie bij te wonen, zolang er plaats is
in de zaal kunt u naar binnen. Let op vol = vol.

Indien u nog vragen heeft over het partijcongres, dan kunt u contact opnemen met de CDAledendesk, 070-34 24 820 of via de mail: leden@cda.nl.
Met hartelijke groet,

Ruth Peetoom
Partijvoorzitter
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Voorlopige agenda Partijcongres 1 juni 2013
Ochtend
I.
Deelsessies
09.45-11.00 uur
Europa: Europamanifest en Europese Verkiezingen
Senioren in gesprek met de achterban
CDJA: generatie 2014
Participatie mensen met een beperking
Duurzaamheidsberaad: Schaliegas en de lokale politiek
Deelsessie Resoluties 1
Deelsessie Resoluties 2
Deelsessie BSV: ALV BSV en deelsessie lokaal alcoholbeleid
II.
1.

11.15-12.30 uur

2.
3.
4.
5.
6.

Plenair ochtendprogramma
Opening plenaire vergadering welkom door Ruth Peetoom met
Wilhelmus
In memoriam
Meditatief moment
Toespraak Ruth Peetoom
Afscheid partijbestuur en bewindspersonen
Toespraak Sybrand Buma

III.

Lunch

12.30-13.30 uur

Middag
IV.
1.

Plenair middagprogramma
Huishoudelijk Deel
a.
ingekomen stukken
b.
vaststellen verslag 27/10/2012, incl. stand van zaken
eerder aangenomen resoluties.
c.
vaststellen jaarverslagen 2012
d.
vaststellen jaarrekeningen 2012

2.

Interview partijvernieuwing

3.

Behandeling resoluties

4.

Bij Buma op de bank
Sybrand Buma interviewt maatschappelijke helden

5.

Sluiting Partijcongres

V.

Naborrel
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13.30-16.10 uur

16.15-18.00 uur

I.1

Informatie deelsessies

Informatie deelsessies (09.45 – 11.00 uur)
Deelsessie Resoluties I
Zaal Limousin 1
Discussie over de ingediende resoluties; stemming vindt plaats in de middag (zie
pag. 12/13 nieuwe behandeling van resoluties)
Behandeld worden de resoluties: 1-7 (zie pag. 15 e.v.)
Deelsessie Resoluties II
Zaal Limousin 3
Discussie over de ingediende resoluties; stemming vindt plaats in de middag (zie
pag. 12/13 nieuwe behandeling van resoluties).
Behandeld worden de resoluties: 8-14 (zie pag. 15 e.v.)
Deelsessie Europa
Zaal: Dexter 15/16
Aan de orde komen het Europamanifest en de Europese Verkiezingen.
Deelsessie Duurzaamheidsberaad: Schaliegas en de lokale politiek
Zaal: Dexter 27/28
Wat zijn de voor- en nadelen van winning en gebruik van schaliegas? Met toelichting,
reacties van lokale CDA-politici en vragen vanuit de zaal.
Deelsessie CDA Senioren in gesprek met de achterban
Zaal: Dexter 30
Tijdens de deelsessie zal de discussie gaan over:
Zorg, Welzijn en Wonen
Inkomen/Koopkracht en Pensioenen
Communicatie
Organisatie van CDA Senioren
Aansluitend vindt een forumgesprek plaats.
Deelsessie Participatie mensen met een beperking
Zaal: Dexter 25/26
In deze deelsessie krijgt u informatie over de nieuwe Participatiewet, die door het
onlangs gesloten sociaal akkoord weer is gewijzigd en op 1 januari 2015 ingaat.
Lokale overheden, ondernemers, gelieerde instellingen en mensen krijgen met deze
wet te maken. Leden van de werkgroep participatie nemen u aan de hand van
voorbeelden mee door het hele pakket aan veranderingen dat ons te wachten staat
en hoe u daar als raadslid, wethouder, ondernemer, burger het beste op kunt
inspelen. Natuurlijk kunt u ook al uw vragen en zorgen kwijt aan de leden van de
werkgroep.
Deelsessie Bestuurdersvereniging: lokaal alcoholbeleid en ALV
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Zaal: Dexter 11-14
De deelsessie van de CDA-Bestuurdersvereniging gaat over ‘lokaal alcoholbeleid'.
Gemeenten zijn verplicht om vóór 1 januari 2014 hun regels aan te passen aan de
nieuwe Drank- en Horecawet. Doel is om alcoholmatigingsbeleid te voeren, maar de
gevolgen zijn dat bijvoorbeeld sportverenigingen en ouderenorganisaties te maken
krijgen met een enorme inperking van hun mogelijkheden en daarmee ook inkomsten
mislopen. Aan de andere kant lopen initiatieven om drankgebruik door jongeren te
beperken, zoals convenanten met supermarkten, vaak stuk op allerlei praktische
bezwaren. In deze deelsessie zal gesproken worden over hoe CDA-fracties met deze
regels om kunnen gaan.
Aan het begin van deze deelsessie vindt de Algemene Ledenvergadering van de
CDA-bestuurdersvereniging (BSV) plaats. Bij de deelsessie zijn ook niet-BSV-leden
en toekomstige raadsleden van harte uitgenodigd.
Deelsessie CDJA: Generatie 2014
Zaal Dexter 23/24
Generatie 2014 is het project van het CDJA voor de gemeenteraadsverkiezingen van
2014. Aan de hand van anekdotes van ervaren jonge CDA-gemeenteraadsleden
geven we tijdens de workshop tips en trucs, zodat nieuwe jonge CDA-raadsleden zich
staande kunnen houden in een gemeenteraad. Voor vragen over de workshop kun je
contact opnemen met Matthijs Groot, coördinator van Generatie2014 en Dagelijks
Bestuurslid van het CDJA. Hij is bereikbaar op campagne@cdja.nl en 06-12556846.
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II.

Politiek ochtenddeel

II.1

Wilhelmus van Nassouwe, vers 1 en 6

1.

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed.
Den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd.
De koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.
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6.

Mijn schild ende betrouwe
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen
verlaat mij nimmer meer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
Uw dienaar te aller stond
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

IV.3 Politiek middagdeel, Resoluties
1.

Werkwijze behandeling resoluties

Besluitvorming door het partijcongres op 1 juni 2013

Algemeen
Tot 16 mei 10.00 uur heeft voor 25 individuele leden, voor gemeentelijke en provinciale
afdelingen en voor CDJA en CDAV de mogelijkheid open gestaan resoluties in te dienen.
Hiervan is in totaal 14 keer gebruik gemaakt. De resoluties zijn door het Dagelijks Bestuur
van een preadvies voorzien. De discussie over de resoluties zal in twee deelsessies
plaatsvinden tussen 09.45-11.00 uur. De besluitvorming over de resoluties vindt plaats van
14.20-15.50 uur tijdens het plenair politiek deel van het partijcongres.
Een overzicht van de volgorde waarin de resoluties behandeld zullen worden treft u op de
volgende pagina aan.
Gezien het aantal ingediende resoluties zal tijdens de behandeling de spreektijd van de
deelnemers aan de discussie beperkt zijn. Om ervoor te zorgen dat het zowel voor de
sprekers als voor de zaal duidelijk is hoeveel spreektijd er nog rest, zal gebruik gemaakt
worden van een voor iedereen zichtbare spreektijdklok.
Nieuwe procedure behandeling resoluties
Op het congres van 1 juni wordt het voorstel gedaan voor een nieuwe behandeling van de
resoluties. Het doel van deze nieuwe werkwijze is om meer structuur in de discussie aan te
brengen, waardoor meer aandacht uitgaat naar de argumentatie van voor- en tegenstanders.
Dit komt de kwaliteit van de discussie en een zorgvuldige behandeling van de resoluties ten
goede.
In het voorstel worden de resoluties in de ochtend voorbesproken tijdens een of meer
deelsessies. In deze deelsessies kan ieder lid het woord voeren. Aan het eind van de
bespreking van iedere resolutie in de deelsessie worden twee voorstanders en twee
tegenstanders uitgenodigd om bij de plenaire behandeling in het middagdeel van het
congres op het hoofdpodium een samenvatting te geven van de gewisselde argumenten. De
indiener van de resolutie is sowieso één van de voorstanders. Daarna wordt de resolutie
plenair in stemming gebracht.
De deelsessie over de resoluties is al opgenomen in het ochtendprogramma van het
congres. Indien er veel resoluties ingediend worden zal een tweede deelsessie worden
ingelast. Voor de start van de plenaire behandeling van de resoluties in het
middagprogramma zal deze nieuwe werkwijze voor de volledigheid eerst als ordevoorstel
aan het congres worden voorgelegd.
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Uitwerking van het voorstel behandeling resoluties
In het nieuwe voorstel worden alle resoluties in drie afzonderlijke fases behandeld:
1.
Informatie:
De indiener van de resolutie krijgt in de deelsessie de gelegenheid om zijn resolutie
toe te lichten. Ook bestaat de mogelijkheid om technische of informatieve vragen aan
de indiener te stellen.
2.
Meningsvorming:
In de deelsessie kunnen alle leden hun mening geven over de resolutie. Op die
manier worden alle relevante argumenten voor en tegen een resolutie in beeld
gebracht. In deze fase wordt ook een toelichting gegeven op het preadvies van het
partijbestuur.
Als alle argumenten zijn gewisseld, worden deze door de deelsessievoorzitter
samengevat. Tijdens de deelsessie vindt geen stemming plaats. Vervolgens nodigt
de deelsessievoorzitter twee voor- en tegenstanders uit om deze argumentatie in het
plenaire middagdeel voor het congres samen te vatten. Zo ontstaat een evenwichtig
beeld van de relevante argumenten bij een resolutie.
3.
Besluitvorming:
In het plenaire deel van het congres geven de daarvoor uitgenodigde voor- en
tegenstanders op het hoofdpodium een samenvatting van de gewisselde argumenten
uit de deelsessie. Daarna geeft het partijbestuur een toelichting geven bij het preadvies en wordt de resolutie in stemming gebracht.
In het geval een resolutie na de deelsessie door de indieners gewijzigd wordt
ingediend kunnen de voor- en tegenstanders op het hoofdpodium op de gewijzigde
resolutie reageren. Indien gewenst zal de congresvoorzitter ook de overige leden de
ruimte bieden om op het gewijzigde voorstel te reageren.
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IV.3 Politiek middagdeel, Resoluties
2.

Volgorde behandeling resoluties

1.

Indiener
CDA Zuid-Holland

Resolutie
Werkgelegenheid

Preadvies
Overnemen

2.

Van Vliet cs

Tijdelijke Contracten/
Sociaal Akkoord

Niet overnemen

3.

CDJA

Contracten

Niet overnemen

4.

Van Vliet cs

Ongewenste wijziging
pensioenopbouw

Overnemen

5.

CDJA

Behoud solidariteit tussen
generaties

Overnemen

6.

Palland, Mulder e.a.

Commerciële oproepen tot
vreemdgaan aan banden

Niet overnemen

7.

CDA Zuid-Holland

Eenzaamheid

Overnemen

8.

CDJA

Aandacht voor
jongerenhuisvesting

Overnemen

9.

CDA afdelingen Land
van Cuijk e.a.

Informeren middels beeld
en geluid

Niet overnemen

10.

Hartholt cs

Naar een softdrugs
ontmoedigingsbeleid

Niet overnemen

11.

CDJA

Hernieuwd natuurbeleid

Overnemen

12.

CDA Veendam-Wildervank Stop toetreding EU voor
nieuwe landen

Niet overnemen

13.

CDJA

Overnemen

14.

Wesselink en CDA Drenthe CDA Lijsttrekkersverkiezing

Omgang met prostitutie
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Gewijzigd
overnemen

IV.3 Politiek middagdeel, Resoluties
3.

Resoluties

1.

Indiener: CDA Zuid-Holland
Resolutie: Werkgelegenheid

Het CDA Partijcongres op 1 juni 2013 bijeen te ‘s-Hertogenbosch
A.
-

-

-

-

B.
-

-

-

C.
-

Constateert dat:
De omvang van de werkloosheid neemt snel, veel te snel toe. Voor iedereen is het
verlies van een baan een ramp, maar we zien dat vooral jongeren en 50 plussers een
extra grote kans hebben op het verliezen van een baan.
De problematiek van werkloze 50 plussers kent eigen, unieke karakteristieken.
De reden hiervoor is o.a. gelegen in de relatief hoge lasten voor werkgevers, maar
ook geringere mobiliteit en het onterechte beeld dat de ervaring van ouderen eerder
een last dan een voordeel is. Eenmaal een baan kwijt, blijkt het zeer moeilijk weer in
de arbeidsmarkt terug te keren
Binnen de groep 50 plussers is de situaties van 50-ers weer anders dan die van 60ers. Bij (begin) 50-ers volgt nog een derde van de loopbaan, zijn er vaak nog
studerende kinderen en is de woning zeker nog niet afgelost.
In de meeste gevallen biedt een digitaal UWV-loket nog geen begin van een
oplossing voor de zeer menselijke problematiek.
Overweegt dat:
Het huidige kabinetsbeleid geen oplossing biedt voor de specifieke
werkloosheidsproblematiek van 50-plussers; bevordering mobiliteit, begeleiding op
kansrijke momenten, e.d.
Het zeker niet alleen van de overheid kan komen om de
werkgelegenheidsproblematiek aan te pakken
Vooral de groep met meerdere opgaven – nog lange werk carrière te gaan,
schoolgaande kinderen en zware huislasten – verdient een andere aanpak, mede
omdat we er van uitgaan dat veel van deze mensen staan te popelen om actief te
zijn. Een aanpak waarin het bijvoorbeeld komt tot een gezamenlijke werkorganisatie
onder gunstige fiscale randvoorwaarden, zodat lotgenoten elkaar kunnen helpen via
nieuw ondernemerschap
Het voor degenen die dichter bij hun pensioen zitten logischer wordt zich
maatschappelijk nuttig te maken door vrijwilligerswerk
Spreekt uit dat
Roept de fractie op het kabinet onder druk te zetten om met een concrete aanpak te
komen
met creatieve oplossingen te komen voor vooral de groep 50 plussers met een
gecombineerde problematiek van werk, wonen en onderwijs.
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En gaat over tot de orde van de dag.

Preadvies DB:
Overnemen
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2.
Indiener: Van Vliet c.s.
T. van Veghel, D-J van Vliet, A. Weerts, M. Mastenbroek, I. van Eck, H. Boersma, L.
Spanbroek, T. van Woerkom, E. Eekhoorn, J. Okkerse, A.J. Muilwijk, S. van Lienden, J.
Ferket, H. Bodifee, R. Mink, M. Vogelaar, N. Pannevis, J. Veraa, M. Kok, J. Krens, J.
Alderliesten, G. Horst, B. Sonneveld, R. Wezelenburg, D. Saelmans, S. van den Broek
Resolutie: tijdelijke contracten / sociaal akkoord
“Het CDA Partijcongres op 1 juni bijeen te Den Bosch
A. Constateert dat:
1.
De jeugdwerkloosheid snel is opgelopen van 9,8% naar 15% tussen maart 2012 en
maart 2013;
2.
De verwachting van het kabinet is dat de jeugdwerkloosheid zich negatief zal
ontwikkelen de komende tijd;
3.
Ruim 45% van de jonge werkenden (<35 jaar) werkt op basis van tijdelijke contracten
(2011);
4.
Indicatoren laten zien dat het aantal jonge werkenden met tijdelijke contracten door
de economische crisis verder is toegenomen;
5.
Het kabinet d.m.v. het Sociaal Akkoord het stelsel van tijdelijke contracten verandert
met de intentie om meer mensen met een tijdelijke contract een vast contract te
geven;
6.
Nu een vast contract gegeven moet worden na 3 tijdelijke contracten, wat in de
praktijk betekent dat men gedwongen wordt te wisselen van baan omdat werkgevers
geen mensen in vaste dienst willen aannemen;
7.
Vaste contracten even onaantrekkelijk blijven voor werkgevers, omdat de kosten voor
werkgevers gelijk blijven;
8.a.
De verandering van 3 contracten in 3 jaar met 3 maanden pauze (3x3x3) naar een
stelsel waarin men 3 contracten in 2 jaar met 6 maanden pauze (3x2x6) wordt
doorgevoerd;
8.b.
Dit zal leiden tot het wisselen van baan in twee i.p.v. drie jaar;
9.
Het sociaal akkoord daarmee het omgekeerde veroorzaakt: het sneller moeten
wisselen van baan na twee i.p.v. drie jaar en een hogere (jeugd)werkloosheid;
B. Overweegt dat:
1.
Het CDA zich zorgen maakt over de ontwikkeling van de jeugdwerkloosheid;
2.
Het CDA geen wetgeving steunt die de werkloosheid stimuleert en mensen onzeker
maakt;
3.
Het CDA voorstander is van een breed gedragen sociaal akkoord, maar op
deelonderwerpen plannen dient te verbeteren;
4.
Het CDA ondernemers niet wil opzadelen met snel wisselend personeel, en
werknemers niet met verplicht snel wisselende banen;
C. Spreekt uit dat:
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1.

Het CDA zich tijdens de uitwerking van het Sociaal Akkoord tegen de verandering van
de 3x3x3regel zal keren. Verandering van de contractsvormen op de arbeidsmarkt
dient de werkgelegenheid en baanzekerheid te vergroten, niet te verkleinen. Het
sneller verplicht moeten wisselen van banen zorgt voor frictiewerkloosheid,
onzekerheid en verlies van talent en ervaring. Een aanpassing kan pas plaatsvinden
wanneer de doorstroom van een tijdelijk contract naar een vast contract in de
meerderheid van de gevallen een reële en betaalbare optie is.

“En gaat over tot de orde van de dag”
Preadvies DB:
Niet overnemen
Het CDA constateert met de indieners dat er de laatste jaren teveel nadruk ligt op tijdelijke
contracten. Het CDA streeft net als de indieners naar een goede balans tussen flexwerk en
vast werk en wil de werkzekerheid hiermee bevorderen. In tegenstelling tot de indieners wil
het CDA de maatregelen die in het Sociaal Akkoord op dit gebied worden voorgesteld een
kans geven. De nadere uitwerking van het Sociaal Akkoord in voorstellen door het kabinet
dienen op hun merites beoordeeld te worden. Bij deze beoordeling speelt de vraag, of
voorstellen daadwerkelijk leiden tot het vergroten van de kans op een vast contract een
centrale rol, en de in de resolutie genoemde zorgen hierover zal de fractie in haar
beoordeling meewegen.
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3.

Indiener: CDJA

Resolutie: Arbeidscontracten
Het CDA Partijcongres op 01-06-2013 bijeen te ‘s-Hertogenbosch:
A.
-

-

B.
-

C.
-

Constateert dat:
Veel werknemers middels tijdelijke arbeidscontracten werken;
Als de juridische mogelijkheden tot tijdelijke arbeidscontracten verstreken zijn, deze
maar gering worden omgezet naar onbepaalde tijd contracten1;
Bedrijfseconomische redenen het vaakst worden aangevoerd als reden voor het
ontslaan van (jongere) werknemers2;
Werknemers op grond van artikel 7: 668a BW maximaal drie tijdelijke contracten
kunnen krijgen met een totale looptijd van maximaal 36 maanden of minder
contracten met een maximum van 36 maanden, mits in een CAO afwijkende
afspraken zijn gemaakt3;
Tijdelijke arbeidscontracten de overhand krijgen boven arbeidscontracten voor
onbepaalde tijd.
Overweegt dat:
Er een balans moet zijn tussen flexibiliteit aan de ene kant en werkzekerheid aan de
andere kant;
Werknemers met de huidige contractmogelijkheden te weinig zekerheid hebben en dit
het moeilijk maakt een hypotheek af te sluiten;
De flexibilisering van het ontslagrecht niet alleen de gezochte oplossing biedt, omdat
bij ontslag vaak juist werknemers met een tijdelijk arbeidscontract getroffen worden;
Wanneer de mogelijkheden voor tijdelijke arbeidscontracten worden beperkt, dit er
niet toe leidt dat werknemers in plaats daarvan een contract voor onbepaalde tijd
krijgen;
Werkgevers het aangaan van een arbeidscontractvoor onbepaalde tijd een groot
risico vinden4;
Vanuit Christendemocratisch perspectief werkgevers en werknemers samen
verantwoordelijk zijn om de balans te vinden tussen zekerheid en flexibiliteit;
Op dit moment sprake is van uitersten: vast is te vast, flex is te flex.
Spreekt uit dat:
Het CDA wil aansturen op het vinden van een middenweg: arbeidscontracten die de
juiste verhouding bieden tussen flexibiliteit en zekerheid;
Het aanbieden van Meerjaarscontracten mogelijk moet worden;

1

UWV Kennisverslag 2013-1: http://www.uwv.nl/overuwv/Images/UKV%202013-1.pdf
Jaarrapportage Ontslagstatistiek 2009: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/kamerstukken/2010/06/16/jaarrapportage-ontslagstatistiek-2009.html
3
Burgerlijk Wetboek Boek 7: artikel 668a
4
CPB notitie ‘Flexibiliteit en Zekerheid’: http://www.cpb.nl/publicatie/rondetafelgesprek-overflexibiliteit-en-zekerheid
2
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-

Arbeidscontracten van maximaal vijf jaar met een maximum van drie opeenvolgende
arbeidscontracten een hogere zekerheid bieden dan de huidige doorgeschoten
flexibilisering;
De zekerheid van Meerjaarscontracten bijdragen aan het verstrekken van
bijvoorbeeld een hypotheek;
Risico’s voor werkgevers ingeperkt worden en voor werknemers de zekerheid
toeneemt.
En gaat over tot de orde van de dag.

Preadvies DB:
Niet overnemen.
De indieners bepleiten terecht dat op dit moment de arbeidscontracten vast te vast zijn en
flex te flex. Het sociaal akkoord wil hier een verbetering in aanbrengen met als doel de
positie van jongeren op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het CDA wil hier met een open oog
naar kijken en er geen onderdelen op voorhand uitschieten want we willen de
kabinetsvoorstellen kunnen beoordelen. De fractie zal de overwegingen van de indieners, die
een belangrijk signaal zijn, wel betrekken bij de beoordelingen van deze voorstellen als die
door het kabinet verder zijn uitgewerkt.
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4.

Indiener: Van Vliet c.s.

M. Snijder, D-J van Vliet, T. van Veghel, A. Weerts, M. Mastenbroek, I. van Eck, H. Boersma,
L. Spanbroek, T. van Woerkom, E. Eekhoorn, J. Okkerse, A.J. Muilwijk, S. van Lienden, J.
Ferket, H. Bodifee, R. Mink, M. Vogelaar, N. Pannevis, J. Veraa, M. Kok, J. Krens, J.
Alderliesten, G. Horst, B. Sonneveld, R. Wezelenburg, D. Saelmans, S. van den Broek
Resolutie: Ongewenste wijziging pensioenopbouw
“Het CDA Partijcongres op 1 juni bijeen te Den Bosch
A. Constateert dat:
1.
Het kabinet de maximaal fiscaal gefaciliteerde opbouwpercentages voor het pensioen
wil wijzigen van 2,15% per jaar naar 1,75% per jaar voor middellonen 1,5% per jaar
voor de eindloonregeling;
2.
Deze wijzigingen de pensioenopbouw voor werkenden bemoeilijken;
3.
Men 40 jaar dient te werken voor een fatsoenlijk pensioen, wat vaak niet haalbaar is.
Mensen zorgen ook voor de kinderen, studeren en zijn vaak periodes ZZP'er of
werken op basis van tijdelijke contracten zonder pensioenopbouw;
4.
Het nieuwe opbouwpercentage volgens actuarissen zal leiden tot een 20%-25%
lagere pensioenopbouw voor jonge werkenden;
5.
De maatregel niet gericht is op stabiele en fatsoenlijke pensioenen, maar op lagere
werkgeverslasten voor de overheid;
6.
De pensioenfondsen onder druk staan en lagere premies het herstel van de
pensioenfondsen zullen bemoeilijken;
B. Overweegt dat:
1.
Het CDA staat voor stabiele en fatsoenlijke pensioenen die redelijkerwijs te sparen
zijn door werkgevers en werknemers;
3.
Het CDA huidige en toekomstige generaties de kans wil geven een goed pensioen op
te bouwen;
C. Spreekt uit dat:
Het CDA tegen de voorgestelde verlaging van de opbouwpercentages is bij de behandeling
van pensioenwetgeving.
“En gaat over tot de orde van de dag”

Preadvies DB:
Overnemen
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5.

Indiener: CDJA

Resolutie: Behoud solidariteit tussen generaties
Het CDA Partijcongres op 01-06-2013 bijeen te ‘s-Hertogenbosch

A.
Constateert dat:
pensioenen veel aandacht krijgen in de actuele politieke en maatschappelijke
discussies;
de problematiek omtrent pensioenen complex is en vraagt om een evenwichtige
benadering;
solidariteit tussen generaties een kernpunt van het christendemocratische
gedachtegoed is.
B.
-

-

Overweegt dat:
door de opkomst van 50Plus er steeds meer wordt ingezet op eenzijdige
belangenverdediging voor oudere(n) (werknemers), waardoor de belangen van
jongeren in de pensioenproblematiek te weinig aandacht dreigen te krijgen;
ook vakbonden, gezien hun vergrijzende ledenbestand, regelmatig de nadruk leggen
op gevestigde belangen boven duurzaamheid op lange termijn;
ook het CDA van deze tendensen niet geheel gevrijwaard wordt;
het waarborgen van het algemeen belang boven specifieke belangenverstrengeling
een wezenlijk onderdeel is van de grondslagen van het CDA.
C. Spreekt uit dat
- solidariteit tussen generaties een kernpunt is en blijft voor de christendemocratie en
dat een goed pensioen voor zowel oud als jong van groot belang is;
- maatregelen in de pensioensector altijd gewogen moeten worden op hun impact voor
zowel ouderen als jongeren;
- het CDA niet meegaat in een populistische belangenbehartiging, groepen niet tegen
elkaar uitspeelt maar juist volop pleit voor evenwichtigheid en het eerlijk verdelen van
zowel de lasten als lusten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Preadvies DB:
Overnemen
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6.

Indiener:

H. Palland Mulder, G de Koning Gans, CDA Kampen, CDA Zwartewaterland, CDJA
IJsseldelta , A. van der Maat, P. Treep, B. J. Gardebroek, C. Adema, C. Beckmann, A.
van Dam, H. Wellenberg, S. Hofstra, B. van Eunen, E. van Eunen, P. Zijlstra, J. Zijlstra,
W. Duitman, D. Verloop, D. Penninkhof, M. Bosma, W. Brus, G. Meijering, H. Meulink,
K. Brand, J. Laarman, E. Dannenberg, M. van der Veen, J. Heijink
Resolutie: Commerciële oproepen tot vreemdgaan aan banden
Het CDA Partijcongres op 1 juni 2013 bijeen te Den Bosch:
A. Constateert dat:
Nederland een reclame code kent met algemene bepalingen voor reclame uitingen,
waaronder dat deze in overeenstemming dienen te zijn met de wet, de waarheid, de
goede smaak en het fatsoen en niet in strijd mogen zijn met algemeen belang,
openbare orde of de goede zeden;
De Nederlandse wetgeving in artikel 81 van het Burgerlijk Wetboek Boek 1
voorschrijft dat echtgenoten elkaar getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd zijn;
Er dagelijks reclameboodschappen te horen zijn van dating organisaties als Second
Love en Victoria Milan waarbij mensen in een vaste relatie (bijv. huwelijk) worden
aangemoedigd om vreemd te gaan via een commercieel bureau;
deze commerciële boodschappen o.a. via krant, televisie en radio, waaronder via de
publieke zenders worden geuit en op elk moment van de dag.
B. Overweegt dat:
Het aanmoedigen van mensen om hun partner te bedriegen niet als fatsoenlijk kan of
mag worden beschouwd;
Het bedriegen van een partner en eventueel betrokken kinderen tot veel persoonlijk
en gezinsleed kan leiden en tot negatieve maatschappelijke effecten;
De Nederlandse Reclame Code bijzondere regelingen kent voor bepaalde
categorieën van reclame, zoals voor alcoholische producten of andere schadelijke
producten met regels inzake op welke wijze, wanneer, waar en hoe daarvoor reclame
mag worden gemaakt.
C. Spreekt uit dat:
Reclameboodschappen met een oproep om vreemd te gaan of te bedriegen aan
banden dienen te worden gelegd door middel van het opstellen van een reclamecode
hieromtrent.
En roept de CDA tweede kamer fractie op zich hiervoor in te zetten.
“En gaat over tot de orde van de dag”
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Preadvies DB:
Niet overnemen
De partij is het met de indieners eens dat reclame die vreemdgaan promoot moreel
verwerpelijk is. In die zin is de resolutie sympathiek. Echter, het is niet aan ons om de inhoud
van reclameboodschappen te beoordelen. Dat is aan de Reclame Code Commissie die naar
aanleiding van een klacht oordeelt of de reclame onfatsoenlijk is of niet. Het staat iedere
burger vrij om een klacht over reclameboodschappen in te dienen. Hiervoor hoeft de reclame
code niet te worden aangepast. Het past bovendien niet het bij CDA om extra regels op te
tuigen terwijl dat niet nodig is.
De indieners maken de vergelijking met het verbod op het maken van reclame voor roken en
alcohol. Deze vergelijking gaat echter niet op omdat roken en alcohol zijn opgenomen
vanwege het effect op de gezondheid van mensen en met name jongeren.
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7.

Indiener: CDA Zuid-Holland

Resolutie: Eenzaamheid
Het CDA Partijcongres op 1 juni 2013 bijeen te ‘s-Hertogenbosch
A.
-

-

-

B.
-

-

C.
-

-

Constateert dat:
de zorgbrief van het kabinet en de voorgenomen decentralisatie op diverse
beleidsterreinen een grote impact zullen hebben. De uitgangspunten hiervoor zijn
zelfredzaamheid en vooral ook de lokale autonomie
bij veel ouderen eenzaamheid om onze aandacht en betrokkenheid vraagt. Dat is niet
strak te definiëren in rechten, wel in betrokkenheid.
al vanaf de Welzijnswet van Eelco Brinkman (1987!) de aandacht voor aanvullend
ouderenbeleid, naast de juridisch omschreven voorzieningen in de AWBZ, WMO en
zorgwetgeving, een lokale verantwoordelijkheid is.
uit vele studies blijkt dat eenzaamheid onder ouderen een van de grootste problemen
vormt;
Overweegt dat:
het niveau van overheidsbetrokkenheid in de kabinetsvoorstellen nergens goed
gedefinieerd wordt. Daarom wordt een passend antwoord op belangrijke vragen die
aan de orde zijn bij hulpbehoevenden niet gegeven.
juist bij hulpbehoevenden in onze welvaartsstaat de zelfbeschikking over de invulling
van het leven veel aandacht dient te krijgen.
de autonomie van de oudere het uitgangspunt moet zijn en niet zijn of haar
afhankelijkheid van de omgeving of familie. Familie en omgeving kunnen gesteund
worden in hun rol, maar de ouderen moet niet verplicht afhankelijk van hen gemaakt
worden.
Spreekt uit dat
CDA-bestuurders en regelgevers op alle niveaus bij de beoordeling en daarna
invulling van de kabinetsvoornemens veel meer dienen te bekijken of er antwoorden
geboden worden en voorzieningen gecreëerd worden die een antwoord bieden tegen
de eenzaamheid.
zowel in het huisvestingsbeleid als bij voorzieningen in de dorpen en wijken dient niet
alleen de zorgverlening op orde te zijn. De opgave is vooral om passende
antwoorden te zoeken en te bieden tegen de eenzaamheid.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Preadvies DB:
Overnemen
In het verkiezingsprogramma 2012-2017 Iedereen is een pasage opgenomen over
eenzaamheid: “Eenzaamheid is een van de sociale problemen van deze tijd en raakt veel
mensen, bijvoorbeeld onder ouderen komt het vaak voor. Het CDA wil inzetten op het
tegengaan van eenzaamheid. Familie, de sociale omgeving en gemeentelijke welzijnswerk
en levensbeschouwelijke en religieuze organisaties kunnen helpen bij
zingevingvraagstukken en bij het herstellen of zo mogelijk opnieuw vormen van het eigen
sociale netwerk.”
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8.

Indiener: CDJA

Resolutie: Aandacht voor jongerenhuisvesting
Het CDA Partijcongres op 01-06-2013 bijeen te ‘s-Hertogenbosch:

A.
-

B.
-

C.
-

-

-

Constateert dat:
jongeren in Nederland het lastig hebben een betaalbare woning te vinden;
met name de verslechterde positie op de arbeidsmarkt het uitzicht op een betaalbare
koop- of (sociale) huurwoning verslechterd;
vanwege de problematiek in de bankensector er nauwelijks nog hypotheken aan
jongeren met een onzekere arbeidstoekomst worden verstrekt;
Overweegt dat:
meer politieke aandacht én daadkracht nodig is om jongeren niet te remmen op de
woningmarkt en de doorstroom te bevorderen;
een samenwerking tussen rijksoverheid, corporaties en gemeenten wenselijk is in het
bestrijden van de huidige problematiek;
het vanuit christendemocratisch perspectief van groot belang is jonge gezinnen de
mogelijkheid hebben een eigen huishouden op te zetten.
Spreekt uit dat:
het CDA zich, in het bijzonder bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, inzet om
huidige leegstaande panden bouwkundig aan te passen voor huisvesting om zo op
korte termijn de woningnood tegen te gaan;
gemeenten een integrale visie op jongerenhuisvesting opstellen, met aandacht voor
intergenerationele solidariteit;
er op lokaal niveau een convenant tussen gemeenten, woningbouwcorporaties en
andere betrokken partijen wordt gesloten inzake het bestrijden van de problematiek
bij jongerenhuisvesting, waarbij het projectministerie voor Wonen & Rijksdienst
faciliterend optreedt;
de mogelijkheden voor geclausuleerde grondverkoop aan projectontwikkelaars voor
jongerenhuisvesting worden onderzocht;
mensen die hun koophuis niet verkocht krijgen deze langer dan twee jaar mogen
verhuren;
het bouwen van levensloopbestendige woningen wordt gestimuleerd.

En gaat over tot de orde van de dag.
Preadvies DB:
Overnemen
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9.

Indiener:

CDA afdelingen in Land van Cuijk, CDJA, CDA Provincie Utrecht, CDA Nijmegen, CDA
Arnhem, G. Horst, L. van Dijk, D-J. van Vliet, T. van Veghel, A. Weerts
Resolutie: Informeren middels beeld en geluid
Het CDA Partijcongres op 1 juni 2013 bijeen te ’s Hertogenbosch.
constateert dat:
●
het CDA zijn boodschap voornamelijk in tekst naar zijn achterban verspreidt;
●
in een tijdperk waar beeld en geluid steeds belangrijker zijn geschreven tekst een
beperkte groep aanspreekt;
●
“Mensen verlangen naar politici met lef en moed, die duidelijke onbevangen
standpunten innemen.” 5
●
het CDA graag meer kiezers en leden wil trekken.
overweegt dat:
●
de woorden Onduidelijkheid en Onbekendheid (Rapport Commissie Rombouts) nog
vers in ons geheugen liggen;
●
het zaak is de CDA-standpunten eensgezind uit te dragen en te verspreiden;
●
nieuwe technieken hiervoor zeer geschikt zijn;
●
met het efficiënt inzetten van nieuwe technieken deze doelstelling betaalbaar en
haalbaar is;
●
deze nieuwe technieken het CDA niet enkel de kans geven stevig en onbevangen
standpunten uit te dragen, maar daarnaast uitstraalt toekomstbestendig te zijn;
●
ook groepen die zich niet aangetrokken voelen tot het lezen van tekst worden bereikt,
wat kan leiden tot meer kiezers en leden;
●
meer kiezers leiden tot meer zetels en meer leden tot meer inkomsten en mankracht.
spreekt uit dat:
●
70% van de aangenomen standpunten in een filmpje van maximaal 1 minuut of
infographic6 op de website worden geplaatst en via social media worden verspreid;
●
enkele formats voor filmpjes en infographics worden ontwikkeld die ook door lokale
afdelingen kunnen worden gebruikt;
●
verdere mogelijkheden tot het gebruik van nieuwe technieken om de boodschap van
het CDA te verspreiden worden onderzocht.
“en gaat over tot de orde van de dag”

5

Rapport Commissie Rombouts, Om eenheid en inhoud, Evaluatie Tweede Kamerverkiezingen 2012,
27 oktober 2012, p. 5
6
Voorbeelden: Animoto, Xtranormal, Vine, Smilebox, Flipping book, Piktochart: Infographics
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Preadvies DB:
Niet overnemen
Het bestuur vindt deze resolutie sympathiek en streeft ernaar om de standpunten van het
CDA op zoveel mogelijk verschillende manieren onder de aandacht te brengen van haar
leden en achterban. Het is op dit moment helaas financieel niet mogelijk, om het gros van de
CDA standpunten in film of infographic om te zetten. Het CDA partijbureau werkt continue
aan het ontdekken en vormgeven van nieuwe (betaalbare) manieren van communiceren met
de leden en achterban. Beeldcommunicatie is één van de belangrijkste criteria geweest bij
het vormgeven van de nieuwe huisstijl en website. Ook is er sinds de nieuwe website een
beeldbank gecreëerd. Hieruit kan elke afdeling beelden gebruiken voor zijn afdelingswebsite.
Op de landelijke site worden alle standpunten ondersteund met fotomateriaal. Het
huisstijlhandboek geeft richtlijnen waarmee afdelingen hun communicatie kunnen vormgeven
en met verschillende tools, zoals picktochart of smilebox kunnen zij voor hun eigen afdeling
maatwerk leveren.
Zoals velen van u waarschijnlijk wel hebben gezien, heeft het CDA het afgelopen jaar op een
aantal actuele onderwerpen de infographic ingezet. Deze infographic is via de site en social
media verspreid. Voorbeelden hiervan zijn de discussie rondom de zorg en
veiligheid/gevangenissen.
Het CDA maakt een professionaliseringslag als het gaat om (beeld)communicatie naar de
leden, achterban en kiezer. Voor elk nieuw onderdeel moeten duidelijk de kosten en baten
worden afgewogen, omdat de financiële middelen beperkt zijn. Wij zijn dan ook dankbaar
voor het meedenken in de professionaliseringslag over communicatie, maar het is nu niet
mogelijk om 70% van de standpunten om te zetten naar bewegend beeld en/of infographics
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10.

Indiener: Hartholt c.s.

G.J. Hartholt, M. Snoek, H. Siersema, B. Vostermans, H. van de Pol, G. de Koning Gans, N.
van der Stappen, M. Hakkesteegt, E. Bouwhuis, J. van der Kroef, M. Wagenaar, E.
Endeveld, G. Ravensbergen, A. Diamantis, L. Spanbroek, A. Kleinjan, W. Duitman, G.
Schimmel, J. Gerritsen, M. Wiltvank, M. van Lagen, C.J. Rutten, M. van Bruggen, R.
Westerlaken, G. Idink en 4 CDA leden die anoniem willen blijven.
Resolutie: Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid
"Het CDA-Partijcongres op 1 juni 2013 bijeen te 's-Hertogenbosch"
Constateert dat:
1.
de handelaren in illegale softdrugs nu slapende rijk worden;
2.
illegale winsten vaak worden geïnvesteerd in andere criminele activiteiten;
3.
de wietpas (ingezetenencriterium) tot nu toe veel gedoe geeft maar (te) weinig
oplevert, en als onbedoeld neveneffect had dat sommige mensen om privacy
redenen liever de softdrugs in de straathandel kochten;
4.
er sinds de invoering van de wietpas sprake is van een toename van de straathandel,
en dat sommige jongeren nu vaker voor het slechte pad kiezen (lees de
straathandel);
5.
het CDJA een lezenswaardige notitie over softdrugs heeft geschreven getiteld 'Het
No Nonsense Model'; (Laat de criminele winsten in rook opgaan.)
6.
de handhavingscapaciteit van politie en justitie schaars is, en dat hard harder hardst
optreden tegen softdrugs bijna nergens werkt;
7.
de weerbaarheid tegen verleidingen als tabak, alcohol en drugs vergroot moet
worden;
Overweegt dat:
1.
het CDA het gebruik van softdrugs wil terugdringen;
2.
beleid niet onnodig moet leiden tot criminele winsten;
3.
de wietpas (ingezetenencriterium) helaas belangrijke nadelen heeft;
4.
er van de huidige situatie onvoldoende een ontmoedigingseffect uitgaat;
5.
het volksgezondheids aspect rond softdrugs vraagt om een zorgvuldige benadering;
6.
het CDA vindt dat Moedige Moeders7 goed werk verricht;
7.
er een aanpak nodig is die ín de praktijk werkt;
Spreekt uit dat:
1.
het CDA fors inzet op het terugdringen van het gebruik van softdrugs;
2.
het CDA wil dat er een einde wordt gemaakt aan de criminele winsten van de
handelaren in illegale softdrugs, dit liefst op een effectieve en efficiënte manier;
3.
het CDA de achterdeur van coffeeshops gaat reguleren, wel moet goed gekeken
worden op welke manier;
4.
de wietpas (ingezetenencriterium) z.s.m. geëvalueerd moet worden;
7

Moedige Moeders richt zich o.a. op het vergroten van de weerbaarheid tegen de verleidingen van tabak, alcohol
en drugs.
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5.

er meer geïnvesteerd moet worden in het vergroten van de weerbaarheid tegen de
verleidingen van tabak, alcohol en (soft)drugs.

En gaat over tot de orde van de dag

Preadvies DB:
Niet overnemen
Eens met de indieners dat alles erop gericht moet zijn om gebruik van softdrugs terug te
dringen. De regulering van de achterdeur zal echter tot effect hebben dat de drempel voor
gebruikt van softdrugs alleen maar lager komt te liggen en dat is onwenselijk. Tevens zal dit
er toe leiden dat Nederland nog meer drugstoeristen in gemeenten krijgt met alle problemen
die daaruit ontstaan. Tenslotte komt het Nederlandse drugsbeleid nog verder af te staan van
onze buurlanden wat een gemeenschappelijke aanpak nog moeilijker maakt.
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11.

Indiener: CDJA

Resolutie: Hernieuwd Natuurbeleid
Het CDA Partijcongres op 01-06-2013 bijeen te‘s-Hertogenbosch:
A.
-

Constateert dat:
Natura 2000 op Europees niveau is afgesproken om de natuur en leefgebieden van
bepaalde diersoorten binnen Europa te beschermen;
de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in 1990 is geïntroduceerd als antwoord op de
achteruitgang van natuur en biodiversiteit8;
de overheid de afgelopen jaren 14 miljard euro heeft geïnvesteerd in het verbinden en
uitbreiden van natuurgebieden9;
sinds 1990 er veel bewuster met natuur wordt omgegaan in Nederland10;
er op lokaal niveau kritiek is op de wijze waarop de EHS wordt uitgevoerd11.

B.
-

C.
-

-

-

Overweegt dat:
het CDA in het kader van rentmeesterschap grote waarde hecht aan een goede
omgang met de Schepping en dat de overheid daarin een belangrijke rol heeft;
door grootschalige plannen het natuurbeleid ver van de burger is af komen te staan
terwijl subsidiariteit een kernprincipe is van de christendemocratie;
de eigen verantwoordelijkheid van burgers en samenleving de voorkeur heeft boven
blauwdrukdenken vanuit de overheid;
door strenge regelgeving de Nederlandse landbouw, visserij, industrie en recreatie
grote hinder ondervinden;
Spreekt uit dat:
het CDA in het kader van goed rentmeesterschap de natuurgebieden met een
diversiteit aan soorten wil behouden voor volgende generaties via nadruk op lokale
initiatieven;
er een meer integraal natuurbeleid moet worden gevoerd waarin actief wordt gezocht
naar mogelijkheden voor andere sectoren zoals toerisme en recreatie;
de lokale regie van burgers, maatschappelijk middenveld (zoals natuurorganisaties),
private investeerders en regionale overheden centraal komt te staan binnen een
hernieuwde omgang met natuurbeleid;
er meer ingezet moet worden op agrarisch natuurbeheer omdat boeren zich in een
natuurlijke omgeving bevinden en omdat agrarisch natuurbeheer tot nu toe succesvol
is gebleken.

En gaat over tot de orde van de dag.

8

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur/ecologische-hoofdstructuur
Algemene Rekenkamer, Kosten Ecologische Hoofdstructuur (Den Haag, juni 2010).
10
Kees Hendriks e.a., Natuur voor iedereen: participeren, investeren en profiteren (Alterra Wageningen UR
2010).
11
Hendriks, Natuur voor iedereen: participeren, investeren en profiteren, 2010.
9
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Preadvies DB:
Overnemen
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12.

Indiener: CDA Veendam-Wildervank

Resolutie: Stop toetreding EU voor nieuwe landen.
Het CDA Partijcongres op 1 juni 2013 bijeen te ‘s-Hertogenbosch
A.
Constateert dat:
De Europese Unie een moeilijke tijd doormaakt.
De oorzaken zijn de financieel economische crisis en de problemen bij een aantal lidstaten
die:
Hun financieel economische situatie niet op orde hebben.
Verschillen in overheidsbeleid met betrekking tot de economische aanpak.
De Europese Unie alleen regelend zou moeten optreden voor zaken die de nationale
belangen overstijgen.
Veel inwoners van de EU zich af keren van de Europese samenwerking omdat ze het niet
eens
met financiële steun aan probleemlanden die zelf de oorzaak zijn van hun probleem.
B.
Overweegt dat:
Door toetreding van nieuwe landen tot de Europese Unie de problemen zullen toenemen.
Door nu “pas op de plaats” te maken met toetreding van nieuwe landen de aandacht beter
op de huidige problemen gericht kan worden.
De Europese Unie eerst adequate maatregelen moet nemen ten behoeve van een betere
samenwerking en een gezonde financiële basis bij de bestaande EU landen.
Dat landen die willen toetreden eerst moeten zorgen dat ze op een gelijkwaardig niveau
komen met de vigerende Europese landen.
C.
Spreekt uit dat
In de zittingsperiode van het nieuwe Europees Parlement geen nieuwe landen tot de EU
mogen toetreden.
De toetredingsvoorwaarden in die periode op basis van de huidige inzichten worden her
geformuleerd.
Daarna alleen die landen mogen toetreden die ook echt voldoen aan deze aangepaste
toetredingsvoorwaarden.
En gaat over tot de orde van de dag.

Preadvies DB:
Niet overnemen
Het strategisch beraad heeft gekozen voor versmallen en verdiepen van de Europese
samenwerking. Het CDA is daarom strikt en eerlijk als het om uitbreiding van de EU gaat.
Deze inzet moet de basis zijn voor de komende tijd. Het CDA wil daarom alleen nieuwe
lidstaten als deze werkelijk aan alle criteria hebben voldaan. Kroatië treed toe als 28ste
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lidstaat en IJsland is in onderhandeling over toetreding. De Balkanlanden hebben een
perspectief, maar voldoen niet aan de criteria voor toetreding dit geldt ook voor Turkije.
Met inzet van het CDA, na toetreding Roemenie en Bulgarije, is het onderhandelingstraject
veel scherper gemaakt. Nu beginnen de onderhandelingen met rechtstaat en justitie want dat
moet eerst goed zijn. Het CDA wil dat de EU en de lidstaten betrouwbaar blijven, de inhoud
gaat voorop, dus beoordelen op basis van resultaten en niet op basis van jaren en termijnen.
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13.

Indiener: CDJA

Resolutie: Omgang met Prostitutie
Het CDA Partijcongres op 01-06-2013 bijeen te ‘s-Hertogenbosch
A.
-

-

B.
-

C.
-

-

-

-

Constateert dat:
de (seksuele) uitbuiting van (minderjarige) prostituees door verschillende instanties
wordt erkend, evenals de mensenhandel in deze sector;
de invoering van een minimumleeftijd voor prostitutie is opgenomen in de Wet
regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche, maar dat de invoering
van deze wet is vertraagd en nog dient te worden goedgekeurd door de Eerste
Kamer;
door het ontbreken van een landelijke wet het bepalen van een minimumleeftijd
voornamelijk wordt bepaald door lokale regelgeving (APV’s) of middels vrijwillige
afspraken tussen ondernemers;
Overweegt dat:
lokale overheden behoefte hebben aan landelijke kaders;
het CDA prostitutie moreel niet wenselijk vindt;
in Nederland het bestaan van prostitutie sociaal-maatschappelijk is geaccepteerd en
daarmee lastig te verbieden;
het CDA desalniettemin voorstander is van beleid gericht op preventie en
ondersteuning van prostituees die uit de sector willen stappen;
het registreren van de prostituees zal leiden tot het beter in kaart brengen van zowel
de legale als illegale sector;
Spreekt uit dat:
het CDA ervoor ijvert een landelijk registratiebeleid voor prostituees in te voeren,
waarbij gebruik wordt gemaakt van pasjes om zo de bestrijding van illegale prostitutie
te vergemakkelijken;
de lokale overheden de pasjes verstrekken na kennis te hebben genomen van de
omstandigheden van de prostituee. Bij vermoeden tot mensenhandel wordt de pas
niet verstrekt en wordt ingegrepen;
zonder registratie prostitutie strafbaar is;
teneinde het illegale circuit tegen te gaan de politie onaangekondigde controles dient
uit te voeren in bekende prostitutiegebieden;
het contact met de prostituees gehandhaafd dient te worden, om zo de barrière
tussen legale en illegale prostitutie te overbruggen en eventueel de stap uit de
prostitutie te vergemakkelijken;
het CDA ervoor ijvert de minimumleeftijd voor zowel prostituant als prostituee te
verhogen naar 21 jaar.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Preadvies DB:
Overnemen
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14.

Indiener: H. Wesselink en CDA Drenthe

Resolutie: Het betreft de CDA-lijsttrekkersverkiezing i.v.m. de verkiezing van de leden
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en van de leden van de CDA-delegatie in
het Europese Parlement.
Het CDA-partijcongres, in vergadering bijeen op 1 juni 2013 te Den Bosch.
A. Constateert dat:
1.
In artikel 14.1 van het kandidaatstellingsreglement voor onder meer de TweedeKamerverkiezingen en de verkiezingen voor het Europees Parlement het volgende
vermeld staat: “Het partijbestuur (...) stelt een voordracht vast voor de verkiezing van
de lijssttrekker door het partijcongres.
Hierbij wordt gestreefd naar een meervoudige voordracht.”
2.

Mevrouw Ruth Peetoom, onze partijvoorzitter, in haar congresspeech op het CDAcongres van 29 oktober 2011 onder meer heeft gesteld: “We gaan de partij
teruggeven aan de LEDEN. We gaan het SAMEN doen”.

3.

Er voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012 door het
CDA voor het eerst een lijsttrekkersverkiezing is georganiseerd.

4.

Deze lijsttrekkersverkiezing onmiskenbaar een positieve bijdrage heeft geleverd aan
de verdere interne democratisering van het CDA.

5.

In het rapport van de commissie Rombouts betreffende de evaluatie van de Tweede
Kamerverkiezingen 2012 ondermeer m.b.t. de lijsttrekkersverkiezing op pagina 11 te
lezen is: “Het CDA kreeg hierdoor aantoonbaar positieve publiciteit in de media en de
debatten waren een verrijking voor de debatcultuur van de partij. De
lijsttrekkersverkiezing is door de leden als zeer positief beoordeeld en dit experiment
is voor de commissie dan ook voor herhaling vatbaar.”

B. Overweegt dat:
1.
Het uit het oogpunt van interne partijdemocratie van eminent belang is dat álle
kiesgerechtigde CDA-leden rechtstreeks kunnen meebeslissen over wie hun
belangrijkste politieke vertegenwoordiger/hun boegbeeld wordt, omdat deze vaak
voor een reeks van jaren de beeldbepalende persoon van en voor het CDA wordt.
2.

Het door alle kiesgerechtigde CDA-leden rechtstreeks kiezen van een
lijsttrekker/politiek leider op basis van een lijsttrekkersverkiezing ten goede komt aan
het draagvlak van deze lijsttrekker/politiek leider enerzijds en de betrokkenheid van
de CDA-leden anderzijds.

C. Spreekt uit dat:
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1.

Het CDA vanaf heden altijd lijsttrekkersverkiezingen zal organiseren m.b.t. de
verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, alsmede
m.b.t. de verkiezingen van de leden van de CDA-delegatie in het Europees
Parlement.

2.

Alle kiesgerechtigde CDA-leden rechtstreeks mogen stemmen over de vraag wie er
hun lijsttrekker wordt zoals hierboven onder C.1 bedoeld.

D.
Roept het landelijk CDA-bestuur op om zo spoedig mogelijk de voor deze kwesties relevante
CDA-reglementen en statuten te wijzigen overeenkomstig bovenstaande door het
CDA-congres aangenomen resolutie.
En gaat over tot de orde van de dag.

Preadvies DB:
Gewijzigd overnemen
Het bestuur vindt het echt een resolutie van de 21ste eeuw. Het straalt geschiedenis én
toekomst uit! Het CDA heeft de afgelopen jaren veel ondernomen om de leden meer en
directer te betrekken bij de verschillende onderdelen van de politiek; inhoudelijke debatten,
besluitvorming – one person one vote- en verkiezing van partijvoorzitter en lijsttrekker.
Het huidige artikel in de statuten dat gaat over de verkiezing van de lijsttrekker geeft het
bestuur ruimte om de procedure voor de verkiezing van de lijsttrekker aan te passen aan de
omstandigheden, voorkeuren en mogelijkheden van het moment (o.a. financiën). De
afgelopen verkiezingen van zowel de partijvoorzitter als de lijsttrekker, laten zien dat het
artikel geen belemmering is, maar juist ruimte geeft aan de partij (en het bestuur) om aan te
sluiten bij de wensen en behoeften onder de leden. Het bestuur zou dan ook de statuten op
dit punt niet willen wijzigen.
Het bestuur is er door de leden en voor de leden. Zij zal binnen de mogelijkheden altijd
gehoor geven aan de signalen vanuit de partij, daarvoor zijn echter geen
statuten(wijzigingen) nodig.
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