
Resolutie: Oproep tot herkenbare christendemocratische politiek 
 
 
Resolutie ingediend door: leden vanuit CDA Midvoor 
 
 
Het CDA partijcongres op 11 september 2021, bijeen te ‘s-Hertogenbosch, 
 
 
A. Constateert dat: 
-  De Commissie Spies heeft gesteld dat er onvoldoende geïnvesteerd is in een hecht team dat 

eenheid en enthousiasme uitdraagt en zij oproept om te bouwen vanuit de inhoud aan de 
vernieuwing en het fundament van ons politieke handelen;  

- De afgelopen tien jaar binnen politieke partijen, waaronder het CDA, kiezersonderzoeken 
steeds belangrijker zijn geworden voor politieke standpuntbepaling en politiek handelen met 
als primaire doel specifieke kiezersgroepen aan te spreken en daarmee verkiezingen te 
winnen;  

- Er onder steeds meer CDA-leden aan de basis vragen zijn gerezen over de politieke koers van 
de partij; 

- Er door het CDA in de afgelopen tien jaar veel verkiezingen zijn verloren en veel CDA’ers hun 
lidmaatschap hebben opgezegd; 

- Er op dit moment wordt gewerkt aan een inhoudelijke verdieping van de CDA-standpunten  
onder leiding van Richard van Zwol op basis van het laatste landelijke verkiezingsprogramma, 
het Nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt, de New Deal en het rapport Zij aan Zij; 
 

B. Overweegt dat: 
- Het CDA een waardegedreven politieke beweging is waarbij inhoudelijke overwegingen en 

overtuiging de basis vormen voor de politieke standpuntbepaling en het politieke handelen, 
en niet kiezersonderzoeken;  

-  Het CDA is als een huis met vele kamers waarbij er ruimte is voor verschillende accenten, 
verenigd onder één gedeeld dak en er dus ruimte is voor eenheid in verscheidenheid;  

- Het CDA met het sociaal contract, zijn verkiezingsprogramma en het rapport Zij aan Zij een 
uitstekende basis heeft om met overtuiging, vertrouwen en lef de urgente maatschappelijke 
uitdagingen aan te gaan.       

-  Een sterk WI van belang is voor een gezond CDA.   
- Er veel waardering is voor de recent gepresenteerde CDA Landbouwvisie die een goed 

voorbeeld is van een vooruitstrevende en concrete visie die tot stand gekomen is door 
intensief debat met de sector zélf en een goede samenwerking tussen de CDA Tweede 
Kamerfractie en het WI; 

- Er binnen de partij behoefte bestaat aan meer van dit soort inhoudelijke, proactieve en  
politiek scherpe initiatieven vanuit Tweede Kamerfractie en het WI. 

 
C. Spreekt uit dat: 



- Het CDA en zijn politieke vertegenwoordigers de christendemocratische kernwaarden niet 
alleen verankeren in politieke rapporten, maar ook tastbaar maken in het dagelijkse  
handelen van CDA-politici, bestuurders en leden. Daarbij zijn kiezersonderzoeken alleen 
ondersteunend en nooit leidend;  

- Het WI versterkt wordt, waarbij o.a. gebruik wordt gemaakt van de “Jettengelden”;  
- De Tweede Kamerfractie in samenwerking met het WI en in dialoog met de samenleving 

meer en politiek scherpere en proactieve visiestukken uitwerkt zoals de landbouwvisie van 
Derk Boswijk waarbij nadrukkelijk gebruik gemaakt wordt van het visiestuk Zij aan Zij (naast 
het verkiezingsprogramma en het sociaal contract); 

- Bij de uitwerking van het verhaal van Van Zwol er, mede met het oog op de aankomende 
gemeenteraadsverkiezingen, een uitvoeringsagenda wordt opgesteld in samenspraak met de 
Tweede Kamerfractie, het WI en enkele lokale CDA-bestuurders;  

- Het Landelijk Bestuur het congres voor 11 december 2021 informeert over de concrete 
invulling van de bovengenoemde acties; 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

 
 
 
 
 
 


