Schriftelijke vragen kandidatenlijst

Inleiding
Vanwege het digitale karakter van het verkiezingscongres is er geen mogelijkheid spreektijd aan te
vragen of moties in te dienen. Dit is gebaseerd op de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid en
conform de procedure voor het verkiezingscongres zoals deze staat beschreven op de speciale
website voor het verkiezingscongres (www.cda.nl (alles over het verkiezingscongres). In plaats
daarvan is alle leden gelegenheid geboden om - conform de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en
Veiligheid) tot 72 uur voor het partijcongres schriftelijke vragen in te dienen, waarmee alsnog
bepaalde technische of inhoudelijke vragen beantwoord kunnen worden.
Onderstaande vragen van de heer Jeroen Slager zijn op 30 december ontvangen met betrekking tot
de kandidatuur van mevrouw Werner (plek 10 op de kandidatenlijst) evenals het verzoek om mevrouw
Werner van de lijst te schrappen en de heer Brink op nummer 10 van de kandidatenlijst te plaatsen. In
het onderstaande treft u de beantwoording aan.
1. Kunt u gedetailleerd aangeven welke kandidaatstellingsprocedure mevrouw Werner precies
heeft doorlopen;
Mevrouw Werner heeft, evenals alle overige kandidaten, het hele selectieproces doorlopen. De
vertrouwenscommissie heeft op basis van de motivatie van de sollicitanten, individuele gesprekken en
een assessment ruim 50 kandidaten voorgedragen voor de nieuwe lijst. Het Landelijk Bestuur en de
Verenigingsraad stelden de advieslijst vast op 26 oktober waarna de gemeentelijke afdelingen zich
hebben gebogen over deze lijst. De stemming binnen de gemeentelijke afdelingen heeft bepaald hoe
de definitieve lijst er nu uit ziet. In totaal hebben 270 gemeentelijke afdelingen hun stem uitgebracht.
De bekrachtiging van de kandidatenlijst staat geagendeerd voor het uitgestelde verkiezingscongres
van 9 januari a.s.
2. Wie was verantwoordelijk voor het plaatsen van mevrouw C. Werner op plaats 10 van de
kandidatenlijst;
De procedure ten behoeve van de kandidaatstelling is gevolgd, onder verantwoordelijkheid van het
Landelijk Bestuur, zoals dat gebruikelijk is.
3. Kunt u onderbouwd antwoord te geven op de vraag of het morele kompas en de
maatschappelijke antenne van mevrouw Werner haar wel geschikt maken voor een Tweede
Kamerlid namens onze partij;
Mevrouw Werner heeft zoals ook bij het antwoord op vraag 1 beschreven de hele selectieprocedure
doorlopen en is geschikt bevonden als Tweede Kamerlid voor het CDA. Het Landelijk Bestuur heeft
geen enkele aanleiding te twijfelen aan haar ‘morele kompas’ en ‘maatschappelijke antenne’.
4. Wie heeft bepaald dat Rick Brink als minister van gehandicaptenzaken stukken lager geplaatst
werd als mevrouw Werner.
Wie op welke plek van de advieslijst terecht komt, is altijd een ingewikkelde puzzel. Het Landelijk
Bestuur legt deze puzzel na een zorgvuldig en uitgebreid proces. Het Landelijk Bestuur en de
Verenigingsraad hebben op 26 oktober over de advieslijst vergaderd en deze goedgekeurd.
Vervolgens is de heer Brink over zijn plaats op de advieslijst geïnformeerd en heeft daarin bewilligd.
Reactie op verzoek de heer Brink op plek 10 te plaatsen
De advieslijst is 27 oktober publiek gemaakt waarna de heer Brink zich heeft gemeld bij het Landelijk
Bestuur en heeft aangegeven zich - na eerdere bewilliging - terug te trekken van die lijst. Deze
informatie is ook publiekelijk gedeeld en de aangepaste advieslijst (zonder de heer Brink) en groslijst
zijn vervolgens gestuurd naar de gemeentelijke afdelingen die zich erover gebogen hebben.
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De concept kandidatenlijst is door het Landelijk Bestuur opgesteld en op 26 oktober door de
Verenigingsraad behandeld. Volgens het reglement van onze vereniging is daarna het woord aan de
gemeentelijke afdelingen. Die hebben in november hun stem mogen uitbrengen. Hier hebben 270
afdelingen (76,7%) gebruik van gemaakt. De uitslag is door een stemcommissie opgemaakt. De
stemming heeft geen wijziging in de positie van mevrouw Werner teweeg gebracht.
Daarmee is de lijst definitief, maar deze moet nog wel bekrachtigd worden door het partijcongres. Het
congres spreekt zich daarmee uit over de gevolgde procedure. Het congres kan de lijst in z’n geheel
goedkeuren of afkeuren. Het is niet mogelijk voor het congres om op eigen initiatief wijzigingen aan te
brengen op de lijst.
Alleen in geval van zeer bijzondere omstandigheden kan het Landelijk Bestuur een voorstel indienen
bij het congres om een aanpassing aan te brengen op de kandidatenlijst, waarvoor een tweederde
meerderheid van het congres is vereist. Een dergelijke zeer bijzondere omstandigheid acht het
Landelijk Bestuur niet aan de orde.
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