Notitie Behandeling bestuursamendementen

In de afgelopen periode is door velen hard gewerkt om een tot een mooi, aansprekend
verkiezingsprogramma te komen. Dit programma is bovenal een programma van de leden geworden
die in talloze sessies en via een groot aantal amendementen aan het verkiezingsprogramma hebben
bijgedragen. Het resultaat mag er zijn!
Kort voordat de amendementen en het concept-verkiezingsprogramma behandeld zouden worden
(partijcongres van 11 en 12 december 2020) trad Hugo de Jonge terug als lijsttrekker voor het CDA.
Vervolgens is Wopke Hoekstra door het Landelijk Bestuur en de Verenigingsraad voorgedragen als
nieuwe lijsttrekker. U zult begrijpen, het gaat hierbij om het type omstandigheden dat op voorhand
volstrekt niet zijn te voorzien. Het congres is vervolgens verdaagd naar 8 en 9 januari 2021.
Hugo de Jonge en Wopke Hoekstra zijn van Team CDA: Wopke Hoekstra kan zich dan ook uitstekend
vinden in het nu voorliggend CDA verkiezingsprogramma. Niettemin krijgt de lijsttrekker altijd de
gelegenheid om enkele persoonlijke accenten aan te brengen in het verkiezingsprogramma. Hierin is
door het bestuur voorzien middels een aantal tekstwijzigingen die in de vorm van
bestuursamendementen aan het congres zijn voorgelegd. Deze amendementen zijn in de week
voorafgaand aan het congres (van vorige week) opgesteld in samenspraak met de voorzitter van de
programmacommissie (Ben Knapen). De desbetreffende amendementen zijn vervolgens besproken
met de Verenigingsraad.
Bij het opstellen van deze categorie amendementen is de lijn gevolgd die het reglement voor de
vaststelling van programma’s schetst door een beroep te doen op de noodprocedure van artikel 11
van dat reglement. Dit artikel geeft het landelijk bestuur de mogelijkheid om bij onvoorziene
omstandigheden de vereiste beslissingen te nemen.
Het bestuur was echter van opvatting dat alles op alles moest worden gezet om de amendementen op
gangbare wijze aan het partijcongres voor te leggen in plaats van hierover een eigenstandige
afweging te maken.
Het landelijk bestuur beseft dat de amendementen pas in de week voorafgaand aan het congres zijn
gepubliceerd. Tegelijk was de tijd voor het bestuur om in samenspraak met de nieuwe lijsttrekker een
aantal accenten in het programma aan te brengen zeer gelimiteerd. Immers, ook het opstellen van
dergelijke amendementen kost tijd. Op het moment dat de bestuursamendementen gepubliceerd
konden worden, is voor de leden een extra digitale bijeenkomst georganiseerd. Alle
congresdeelnemers hebben een uitnodiging ontvangen om hieraan deel te nemen. Tijdens de
bijeenkomst zijn de amendementen in kwestie besproken en toegelicht door de voorzitter van de
programmacommissie evenals door enkele leden van het landelijk bestuur. De animo voor deze
bijeenkomst was aanzienlijk.
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Tijdens het congresgedeelte van vrijdagmiddag 8 januari zijn de bestuursamendementen vervolgens
behandeld in de deelsessies. Diverse bestuursamendementen zijn hierbij inhoudelijk besproken.
Vervolgens hebben de leden de mogelijkheid gehad om een stemming aan te vragen. Bij een groot
aantal bestuursamendementen is daar ook gebruik van gemaakt. Over de andere
bestuursamendementen is geen stemming aangevraagd. Deze zijn dan ook op gangbare wijze
conform het preadvies afgehandeld.
Omdat alle bestuursamendementen reeds waren behandeld tijdens de deelsessies, er conform
preadvies is besloten en/of stemming heeft plaatsgevonden, zijn deze niet opnieuw aan bod gekomen
tijdens het plenaire gedeelte van het congres van 9 januari. Hiermee is de behandeling van deze
amendementen afgerond.
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