Notulen.
Voorjaarscongres CDJA 2018.
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18 en 19 mei 2018, Grand Hotel Gooiland, Hilversum.
Vrijdag 18 mei 2018.1. Welkomstwoorden door dagvoorzitter Marc
Haverkamp

Dagvoorzitter Marc Haverkamp heet de congresbezoekers welkom op deze ALV in
Hilversum en stelt zichzelf kort voor.
2. Huishoudelijke mededelingen.
Marc Dorst: Allereerst, Lotte is er vanavond niet, haar oma is vorige week overleden
en zij had vandaag de begrafenis. Ze zal morgen aansluiten en dan haar speech houden.
Congresinhoudelijk:
- Morgen moet er op tijd worden uitgecheckt, kwart voor tien, niet vergeten. ’s Avonds
een vent of vrouw, ’s ochtends ook.
-Voor vragen kun je bij het DB terecht en met name bij Monica en mijzelf, als
congresorganisatoren.
-Morgen zijn de deelsessies, mediatraining en een training van de EFS over
vluchtelingen, deze laatste vindt plaats in de andere zaal. Het is belangrijk dat je
aanwezig bent bij de training waarvoor je je hebt opgegeven, er zijn een bepaald aantal
plekken.
-We proberen iets nieuws dit congres, er zit dit keer geen notulist achterin de zaal,
maar alles wordt opgenomen met de microfoons en dat wordt later uitgewerkt.1 Ik doe
dat zelf niet, maar het is belangrijk om je naam in de microfoon te zeggen. Het is lastig
om alles op stemherkenning te doen met 140 mensen
-We hebben feest in Le Journal straks met DJ Wouter IJpelaar. Twee dingen, we
hebben de kroeg voor onszelf, let een beetje op elkaar, het is op loopafstand.
-Stembriefjes, hier heb je er maar 1 van, bewaar deze goed. Diegenen die vandaag laat
zijn, kunnen morgen nog inschrijven voor de ALV vanaf half 10, dan kun je alsnog een
stembriefje krijgen
-Er staat in de hal een photobooth, foto wordt ter plekke geprint
-Jullie hebben hier allemaal mooie banners zien staan van jullie afdelingen, deze
kunnen worden meegenomen en het is leuk om ze volgend congres ook weer mee te
nemen.
Ik hoop dat jullie een heel mooi congres hebben.
3. Opening van de ALV en het instellen van de stemcommissie.
Marc Haverkamp opent de ALV en heet Bo en Simon van de JS en Danny van de JD
welkom.
Marc Haverkampt stelt de volgende leden voor voor de stemcommissie:
-Helmich Heutink
-Sabrina Everard
-Lisa Laumen als voorzitter
En stelt voor de stemcommissie per acclamatie vast te stellen.
Jimmy Bastings : Is gecontroleerd of deze mensen het hele congres aanwezig zijn?
Want ik geloof dat Lisa er nog niet is en ik vrees dat zij met de Limburgse taxi ook weer
naar huis gaat, dus check even of die er is.
Monica Breur: Lisa is er volgens mij nog niet, dus ik stel voor dat we een vervanger gaan
kiezen.
1

Zoals u kunt lezen, is het opnemen en uitwerken van de notulen geslaagd, her en der bleken een aantal leden het toch
moeilijk te vinden om hun naam in de microfoon te zeggen voordat zij aan het woord kwamen. De secretaris heeft naar
haar beste vermogen getracht de stemmen toch te herkennen.
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De zaal roept op om Jimmy Bastings als vervanger voor Lisa Laumen in te stellen in de
stemcommissie. Dit wordt per acclamatie aangenomen en derhalve wordt de
stemcommissie als volgt ingesteld:
Jimmy Bastings (voorzitter)
Helmich Heutink
Sabrina Everard.
4. Vaststellen van de agenda van de ALV
Arjen Looijenga: Ik heb 1 verzoek, de wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement, die
zou ik graag bij de voortgang van de ALV willen hebben als punt 8 en daarna het
jaarverslag, het financieel verslag en de resoluties.
Gerben ter Veen: Ik wou een vraag stellen aan het Dagelijks Bestuur, waarom er op het
laatste moment, een dag van te voren, een wijziging is in de volgorde van de agenda, ik
was benieuwd naar de reden daarvan?
Jorden van der Haas: Ik had hetzelfde voorstel, in ieder geval voor de
resolutiebehandelingen.
Arjen Veerman Morgen bespreken we het visiestuk dat we hebben geschreven met de
werkgroep, orde voorstel mede namens Overijssel en een aantal anderen, om enkel in
stemming te brengen wat kan worden behandeld binnen de 75 minuten die ervoor
staan en de rest gaat door naar het AB en wordt niet over gestemd.
Monica Breur: Ik zal eerst antwoord geven op de vraag van Gerben, de reden dat we
dat gedaan hebben is dat de speech van Lotte vandaag gepland stond, zij kan helaas nu
niet aanwezig zijn, zodoende is die wijziging in de agenda doorgevoerd. De reden dat
we de behandeling van het HR naar achter hebben gezet is omdat we daardoor
eigenlijk een gat hadden voor de minister komt spreken en we denken dat het
jaarverslag en het financieel jaarverslag iets voortvarender kunnen behandelen dan de
wijzigingen in het huishoudelijk reglement, dus ik zou het voorstel willen ontraden.
Gerben ter Veen: Oke, begrijpelijk, ik denk dat als we toch wat langer in overleg blijven
zitten hier met elkaar dat we prima kunnen zeggen we lassen even een pauze in
tussendoor, mocht dat gebeuren. Ik denk dat het belangrijk is dat we het belangrijkste
stuk van deze hele ALV, namelijk de wijzigingen van ons huishoudelijk reglement zo
snel mogelijk behandelen, met alle respect voor de indieners, maar die zijn belangrijker
dan individuele resoluties, dus ik sluit me aan bij wat Arjen eerder zei.
Monica Breur: Ja, ik zou dan toch willen voorstellen dat we het na het jaarverslag en
het financieel jaarverslag doen, voor de resoluties.
Marc Haverkamp: Zouden mensen daarmee akkoord kunnen gaan?

Er wordt opgeroepen tot stemming en de ALV besluit de wijzigingen van het
huishoudelijk reglement na het jaarverslag en financieel jaarverslag, doch voor de
resoluties worden behandeld.
De gewijzigde agenda wordt aldus vastgesteld.
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5. Overdenking door Joost Röselaers.
6. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken
Jos van Ginniken: Sprekend namens mijzelf en Amber Bindels, ik heb een mededeling
die ik graag met het congres wil delen, als afspiegeling van onze hele vereniging, op 18
oktober gaan Amber en ik trouwen en jullie zijn allemaal uitgenodigd.

Applaus van uit de hele zaal volgt

Marc Haverkamp: Gefeliciteerd namens ons allen natuurlijk een hele mooie dag en heel
veel sterkte met de voorbereidingen gewenst!
7. Vaststelling van de notulen van het najaarscongres van 17 en 18
november te Rotterdam
Peter Buiting: Ik zal het nog maar een keer langzaam herhalen: Peter Buiting, want ik
vond het al zo mooi dat mijn amendement bij 11.5 over de vaccinatiegraad van
kinderopvangen onder de naam van Pieter Bakker gezet was. Ik zal hem onthouden, is
een mooi pseudoniem als ik een keer over mezelf wil lekken naar de pers, maar dat was
het enige wat ik kon vinden.
Monica Breur: Ik ga het aanpassen.
Arjen Looijenga: Gezien de beantwoording van het DB op de wijzigingen van het HR,
constateer ik dat het DB zich heel erg druk houdt met de AVG, de privacy wet. Ik stel
vast, gezien de notulen die op de website gezet zijn, dat mijn baas kan lezen dat ik op
een vorig congres om een stembus gevraagd heb. Dus mijn vraag aan de secretaris, in
hoeverre ziet het DB de notulen van het congres als een intern of een extern stuk.
Monica Breur: De notulen van de ALV zijn openbaar.
Marc Haverkamp: Het is ook een openbare vergadering en alles wordt opgenomen
voor je politieke carrière.
Danny Smit: Ik had een vraag omtrent, ik had gevraagd naar Klaas zijn presentatie, naar
zijn coming-out, vond ik destijds, er staat twee keer het woordje hebben in de zin en dat
laatste woordje hebben moet eruit, anders klopt de zin grammaticaal niet.
Monica Breur: Grammatica is erg belangrijk, Danny, dus ook deze staat genoteerd.
Danny Smit : Dank u vriendelijk.

De gewijzigde notulen van het najaarscongres van 17 en 18 november 2018 worden
vastgesteld.
8. Jaarverslag 2017
Marc Haverkamp: Er is een tekstuele wijziging.
Monica Breur: Na een zeer terechte vraag van Lisanne, heb ik het nog een keer
uitgezocht met de CDA-ledenadministratie. Het blijkt vrij lastig te zijn, maar
uiteindelijk hebben ze met allerlei trucjes nieuwe ledenlijsten voor me uitgedraaid en
blijkt dat er daardoor getallen fout in het jaarverslag staan. Ik stel voor dat we het zo
aannemen, met de wijzigingen die op het scherm staan op dit moment, als we het zo
meteen gaan vaststellen.
Jorden van der Haas: Ik had drie vragen. Ten eerste, de nieuwsbrieven, er staat in het
jaarverslag dat de nieuwsbrieven van de secretaris naar het bestuurslid communicatie
zijn gegaan, mijn vraag is waarom. Ten tweede, leuk om te zien wat er allemaal is
aangenomen in 2017, echter, er mist het een en ander, namelijk: de wijziging van het
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politiek programma van vorig jaar en ik mis drie resoluties van de ALV in Rotterdam, de
vaccinatiegraad, door Monica zelf verdedigd, de resolutie kinderpardon van CDJA
Zeeland staat er niet in en de ‘waarborging literaire ingevingen’ van Viktor van ’t
Klooster en Abel, onze gewaardeerde hoofdredacteur en ten derde, onder het kopje
4.2. CDA-congressen staat volgens mij niet de goeie tekst. Want daar gaat het over
twee visiestukken die op het CDJA congres zijn aangenomen en vervolgens staan er
ongeveer vier regels over dat wij iets over de basisbeurs schijnen te hebben gezegd op
het CDA congres, wat wel iets meer dan iets was.
Monica Breur: Waarom nieuwsbrieven naar Klaas zijn gegaan is eigenlijk heel simpel,
hij beheert ons hele mailsysteem. Ik ben echt vrij digibeet dus vandaar dat het handiger
was. Ik loop ze nog wel altijd eventjes na op taal-, spel- en stijlfouten, volgens mij gaat
dat redelijk. Wellicht kan Mark antwoord geven op de vraag over de resoluties en het
CDA congres.
Mark van de Fliert: Die resoluties, als ze er niet in staan, dan zet ik ze er even in, mijn
excuses. Vreemd dat die eruit zijn gevallen. En de basisbeurs, we hebben daar wat over
gezegd, dat klopt en daar laat ik het even bij, want we willen ook niet een te lang
jaarverslag volgens mij. Of wil je daar een heel uitgebreid stuk hebben, dan moet je
daar even een amendement op indienen.
Jorden van der Haas: Dit is uitlokking voorzitter, daag mij niet uit om een stuk te
schrijven. Maar ik kan me voorstellen, we hebben twee CDA congressen gehad,
waarvan er eentje heel veel ging over de uitkomsten van de formatie,dus vroeg ik mij af
waarom er dan maar een paar regels over instaan. Als ik een amendement zou moeten
indienen over de visiestukken op de CDJA congressen onder het kopje weg te halen,
beschouw ik het bij dezen als ingediend.
Mark van de Fliert: Ik neem het graag over en als je het uitgebreider wil, dan breid ik
hem een beetje uit. We kunnen het stuk van Peter Noordhoek er bijvoorbeeld in
zetten, zo je wilt.
Arjen Looijenga: Ik mis in het verslag van de DB’er politiek en internationaal mis ik het
gedeelte over de Politieke Commissie, daar staat helemaal niets over in. Mijn vraag is:
in hoeverre is de politieke commissie nog levend, want ik zie ook heel veel vacante
plaatsen in het verslag. Komt de politieke commissie nog bijeen? Wat doen ze zoal,
adviseren ze aan het AB? Is het nog levend eigenlijk?
Mark van de Fliert: Ik moet eerlijk zeggen dat de politieke commissie vooral drinkt,
zuipt en roddelt, maar nee. Even heel serieus, de politieke commissie is natuurlijk heel
levend, het stond ook niet in het vorig jaarverslag ik heb het daarvan over genomen. De
Politieke Commissie schrijft zelf geen resoluties, dat zijn de werkgroepen, dus alle
resoluties die je ziet, staan onder de naam van de werkgroep.
Arjen Looijenga: Voorzitter, ik ben toch in verwarring, ik wil niet teruggrijpen op het
verleden, want dat is zo lang geleden en ooo. Maar ik ben gewend dat vanuit de
werkgroepen komen de resoluties, bij de werkgroepvoorzitter, die komen terecht bij
de politieke commissie, dan komt het in het AB, vanuit de politieke commissie en ik mis
ineens de politieke commissie en dan hoor ik ze drinken en zuipen en dan denk ik van
“wuhg”.
Mark van de Fliert: Dit kan er in twee zinnen bij.
Arjen Looijenga: Hoe ga je dat formuleren dan?
Mark van de Fliert: Dat zal ik formuleren als volgt; De politieke commissie beraadt zich
over resoluties die werkgroepvoorzitters willen indienen bij het algemeen bestuur. Dit
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doen zij onder voorzitterschap van het dagelijks bestuurslid politiek en internationaal.
En leeft.
Monica Breur: Nog in antwoord op Arjen, dat er veel vacante posities waren heeft te
maken met dat het jaarverslag gaat tot 31 december 2017 en toen waren die posities
vacant en die zijn in de afgelopen periode wel ingevuld.

Het gewijzigde jaarverslag wordt per acclamatie aangenomen.
9. Financieel jaarverslag 2017
Marc Dorst: Korte bijdrage, er is wat veranderd. Het ligt nu al voor op het congres
voordat we de goedkeuring van de accountant al binnen hadden. Dat was onder
voorbehoud, hij is goed gekeurd door de Auditcommissie onder voorbehoud van de
goedkeuring van de accountant. Die goedkeuring is vandaag binnen gekomen, we
hebben groen licht gekregen, dus dat is mooi. Daarnaast komt er nog een wijziging op,
want, omdat wij aan het eind van 2017 nog een hele grote effort hebben gedaan om
contributie binnen te halen, is ons aantal subsidiabele leden nog flink omhooggegaan,
waardoor we 4000 euro extra subsidie nog krijgen. Waardoor het tekort dat in eerste
instantie in het jaarverslag staat van 3000 euro, gaat naar een overschot van ongeveer
1000 euro.

Het financieel jaarverslag over 2017 wordt per acclamatie aangenomen.
10. HR- wijzigingen
Marc Haverkamp: Zullen we met elkaar afspreken dat als Wopke komt, dat we stoppen
met het huishoudelijk reglement en dat we daarna weer verder gaan? Excuses voor de
techniek, maar het is het CDA, ik ben al blij dat het geluid het doet.
De voorgestelde wijziging 2.1.3 en amendement 1
Jorden van der Haas: Daar ben ik weer, deze spreekt redelijk voor zich, in de toelichting
staan drie redenen. Er staat niks anders in dan in de wijziging.
Monica Breur: Ik zou dit amendement dan ook eigenlijk het liefst willen overnemen,
prima.

Het amendement van Jorden van der Haas wordt overgenomen en de gewijzigde versie
van het voorstel op artikel 2.1.3 HR wordt per acclamatie aangenomen.
De voorgestelde wijzigingen van artikel 2.3.5
a) Het toevoegen van artikel 2.3.5 lid 1 wordt per acclamatie aangenomen.
b) artikel 2.3.5 het toevoegen van lid 2 en amendementen 2 en 3 daarop
Arjen Looijenga: Wij als auditcommissie moeten ook een inschatting maken van de
beheersing van de vereniging en het risicomanagement en wij worden daarin nu ook
beperkt doordat wij niet alle stukken toegezonden krijgen, wij moeten daar om vragen,
wij willen gewoon graag alle stukken van het AB inzichtelijk hebben en die hebben we
nu niet, dus vandaar dat wij dit amendement indienen.
Monica Breur: Ik wil dit amendement écht ontraden. De auditcommissie is een
financiële raad van toezicht, dat gaat erom dat jullie het financiële reilen en zeilen van
onze vereniging controleren. Daar hebben cv’s van werkgroepvoorzitters die
solliciteren vrij weinig mee te maken. Zeker in het kader van de AVG vind ik het niet
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passend dat jullie dat soort stukken toegezonden krijgen. Jullie hebben het ook niet
nodig en dat is ook weer een van de vereisten uit de AVG, dat je gaat kijken naar wie de
informatie heeft. Jullie hebben écht geen cv’s nodig om onze jaarrekening te
controleren.
Arjen Looijenga: Bedankt voor het antwoord, ik ben het niet met u eens. Als we kijken
naar de AVG, je kunt gewoon in de AVG beschrijven dat wij die stukken krijgen, dus je
kunt nog veel zeggen over de AVG, maar dat is eigenlijk niet van toepassing. Dat weet
ik ook vanuit mijn eigen werk. Puntje twee, u heeft het over werkgroepvoorzitters, cv’s
en dat soort dingen, daar gaat het mij allemaal niet om, maar als wij nu de AB stukken
krijgen, dan is het alleen de agenda, voor de rest is eigenlijk alles vertrouwelijk. Daar
kunnen we niks mee.
Monica Breur: De enige stukken die ik vertrouwelijk verzend zijn cv’s en sollicitaties.
Arjen Looijenga: Dat ben ik niet met u eens.
Monica Breur: Arjen zegt ook dat vanuit zijn werk het anders wordt beschouwd. Dit is
overlegd met de huisjurist van het CDA, die zegt vanuit de AVG raadt hij ook echt
absoluut niet aan om dit te doen. Dit gaat over jullie privacy, ik wil het gewoon heel
sterk ontraden.
Danny Smit: Ik heb hier een verduidelijkingsvraag over, want ik heb hier de statuten
van onze vereniging bij mij, in artikel 2.4.5 lid 4, dat gaat over de auditcommittee, daar
staat het algemeen bestuur is verplicht alle informatie die de commissie voor het
uitoefenen van de taak noodzakelijk acht te verstrekken. Dus dit zou in strijd zijn met
de statuten van onze vereniging.
Klaas Valkering: Ja, op het voorstel van de voorzitter van de kascommissie. Het klopt
dat wij statuten hebben, waar het een en ander in geregeld staat en dat is zeker van
waarde, maar we hebben ook gewoon een wet. Een wet van dwingend recht, een wet
waar wij ook gewoon als CDJA aan moeten voldoen. Ik wil dan ook een streng beroep
doen op deze ALV. Pas op, want wij als dagelijks bestuur, moeten dat straks gaan
uitvoeren, als wij niet kunnen voldoen aan die AVG, dan kan dat betekenen dat wij
daarvoor fikse boetes kunnen krijgen. Alsjeblieft, doe dat ons als bestuur en als
vereniging niet aan.
Ard Warnink: Waar het hier om gaat is niet dat wij al die informatie willen zien zodat
wij overal advies over kunnen geven. Wat betreft die AVG, dat is gewoon onzin. Want
statutair staat er gewoon geschreven dat wij recht hebben op die informatie, dus
mogen wij van de AVG die informatie ook hebben. Dat is het probleem niet. Waar het
hier om gaat is dat wij als audit financieel een back-up zijn voor deze vereniging. Als
dingen echt daadwerkelijk fout gaan, en wij gaan ervan uit dat het dit bestuur en
komend bestuur niet gaat gebeuren omdat het gewoon in de scouting in de financiële
capaciteiten van het bestuur goed gaat, maar wij zijn gewoon die back up, en daarvoor
hebben wij het nodig dat wij die gegevens kunnen inzien. Want het gaat erom, als wij
niet de hele agenda krijgen, hoe kunnen wij dan standaard weten dat wij alleen de
stukken krijgen die financieel zijn? Wij dienen gewoon in dat geval die hele agenda te
krijgen, niet zodat wij overal wat over kunnen zeggen, maar als er financieel dingen
tussen staan die van belang zijn, dan moeten wij daarover wat kunnen zeggen en dat is
onze statutaire positie. De AVG staat daar ook echt niet aan in de weg, dus ik zou het
bestuur graag nog even willen corrigeren dat dat gewoon niet waar is, ik adviseer de
ALV echt ten strengste om echt voor dit amendement te stemmen, zodat wij ons werk
gewoon goed kunnen doen.
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Jorden van der Haas: Een punt van orde, ik ben altijd gewend dat we discussies in twee
termijnen voeren, dat in de eerste termijn iedereen naar de microfoon komt, dat dan
alle vragen worden gesteld en dat dat in een keer worden beantwoord en dan een
tweede termijn en dan een beantwoording en dan klaar. Want nu gaat iedereen staan,
zitten, staan, zitten. De orde raakt een beetje kwijt. Het is heel goed voor de beweging,
maar ik denk dat het de orde van de discussie niet ten goede komt
Diederick van Wijk: De Algemene Verordening Gegevensbescherming doelt er
natuurlijk op dat gegevensverwerking, persoonlijke gegevensverwerkingen van
datasubjecten, van burgers gewaarborgd worden, dat die veilig zijn en dat de privacy in
de gaten gehouden wordt. Wanneer je het hebt over cv’s dan wordt dat volgens de
AVG geclassificeerd als bijzonder persoonsgegeven, waarbij er in een keer heel veel
eisen bij komen kijken die ontzettend veel organisatorische en technische maatregelen
vereisen. Dus ik snap het DB echt heel goed als ze zeggen ‘laten we dat alsjeblieft
gewoon geclassificeerd houden, laten we dat een geheim stuk data noemen en als op
een bepaald moment de auditcommissie zegt wij hebben dit echt nodig voor het
functioneren, dan kunnen zij gebruik maken van data-portabiliteit, staat ook
beschreven in de AVG. Maar om standaard die data niet te verstrekken, bemoeilijkt
vermoedelijk de situatie van het DB ontzettend, dus laten we het gewoon houden zoals
het is, dan gaat het helemaal goedkomen en laten we gewoon met z’n allen gaan voor
compliance met de AVG en niet moeilijk doen wat betreft de auditcommissie.
Jorden van der Haas: In 2014 is de kascommissie getransformeerd naar een
auditcommissie. Toen is er in het algemeen bestuur een memo aangenomen waarin alle
taken van die auditcommissie zijn beschreven, daar staat waarschijnlijk ook in wat zij
mogen ontvangen en wat niet en het klopt dat hier in de statuten art 2.5.4.dat zij de
stukken mag vragen die zij nodig acht, maar dan wordt het dus een kwestie van
interpretatie. Ik denk dat ik de interpretatie van het bestuur al zie, maar ik zie dus niet
in waarom dit in strijd met de statuten zou zijn. Juist omdat er al iets is vastgelegd in
2014.
Mark van de Fliert: Mijn laatste punt hier is heel simpel, ik ben het helemaal eens met
de auditcommissie dat zij de financiële borging van de vereniging moet kunnen
waarborgen, maar ik zie absoluut niet in wat een cv van een kandidaat daarmee te
maken heeft. En ik wil ook graag niet uitgaan van wantrouwen richting ons dagelijks
bestuur, want we worden al op heel veel manieren gecontroleerd en zeker weten dat
men ervanuit mag gaan dat de stukken die zij toegestuurd moeten krijgen, toegestuurd
krijgen.
Monica Breur: Wat ik ook nog wil zeggen is dat jullie altijd ook gewoon de sollicitaties
zien aangekondigd op de agenda. Jullie krijgen dezelfde agenda toegestuurd die ook
naar het algemeen bestuur gaat, alleen missen de bijlagen die vertrouwelijk zijn. Dat is
het enige verschil. Ik ga écht geen 3, 4, 5 versies van een agenda opstellen, daar heb ik
ook helemaal geen tijd voor. Bovendien staat ook ergens onderin opgenomen dat het
Nederlands recht boven de statuten gaat, de AVG heeft directe doorwerking. Jullie
hebben het niet nodig.
Haijo Schipper: Welke informatie heeft de auditcommissie op dit moment of heeft weet
van het bestaan van informatie? Voor het functioneren van zo’n auditcommissie kan ik
me wel voorstellen dat je op z’n minst moet weten welke informatie er bestaat om het
überhaupt aan te vragen en ik denk dat het ook van belang is of ik voor of tegen ga
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stemmen op dit amendement. Van welke informatie weet de audit dat het bestaat?
Arjen Looijenga: Ik word hier toch een klein beetje flauw van en ook wel een beetje
verdrietig. Om even het collectief geheugen van de vereniging op gaan te halen, we
hebben in 2012 natuurlijk een financiële ramp gehad. Aan de hand daarvan hebben we
een auditcommissie ingesteld in 2014, in die tijd was ik penningmeester, ik heb dat ding
nog zelf bedacht ook. Dat werkt hartstikke goed. We hebben goeie samenwerking met
de penningmeester, dat gaat allemaal z’n gangetje. Wij stellen echter vast dat wij niet
overal bij kunnen, we moeten overal om vragen en wij hebben ook gewoon een taak als
auditcommissie, ook wettelijk vastgelegd, over de beheersing van de organisatie en het
risicomanagement, ook in de wet. Wij kunnen dat nu niet volledig gewoon doen en dan
vind ik het heel jammer dat de AVG erbij wordt gehaald als een soort dingetje, van nou,
en dan krijg je de gegevens niet. Schrijf dan op in je privacy overeenkomst dat de
auditcommissie overal bij kan, indien nodig. Ook gewoon alle AB stukken krijgt. Dat is
allemaal het probleem niet. Schrijf het gewoon op!
Danny Smit: Ik had het zonet over dat het in strijd is met de statuten, maar, ik vind zo’n
toevoeging aan het huishoudelijk reglement gewoon overbodig, want ik ga ervanuit dat
het dagelijks bestuur en de auditcommittee hier met elkaar in fatsoen in overleg
kunnen van wat wel kan en wat niet kan. Daar is een toevoeging aan het huishoudelijk
reglement niet voor nodig. Als zij vinden dat zij iets nodig hebben om iets uit te kunnen
zoeken, dan vragen ze daar gewoon naar en dan wordt het gewoon behandeld en weet
je, daar is zo’n reglement helemaal niet voor nodig. Het is een beetje inhoudsloos naar
mijn idee.
Joyce Esser: Punt van orde, ik vind het een lastige discussie en ik vind het lastig wat ik
nu moet stemmen, omdat ik het aan de ene kant belangrijk vind dat we het vastleggen
dat de auditcommissie toegang heeft tot alle documenten die zij nodig hebben, waar zij
statutair ook recht op hebben. Het enige wat ik daar echt tegen in hoor brengen is de
AVG, maar de AVG is een enorm lange wet, heel onduidelijk, heel lastig. De positie van
het CDJA daarin is ook moeilijk omdat we een politieke vereniging zijn en dus meer
mogen dan andere organisaties. Ik vind het toch lastig om te horen dat de huisjurist dit
heeft afgeraden, dat dit niet zou mogen. Ik heb het idee dat niet duidelijk is wat nou
precies de positie van de AVG over deze zaak is. Ik vind het dan niet dat ik erover kan
stemmen als ik gewoon niet weet wat dat is. Dus ik weet nu niet wat ik moet stemmen.
Klaas Valkering: Ik weet wel wat de leden moeten stemmen, namelijk tegen en ik ga je
vertellen waarom. De heer Looijenga noemt net de AVG een dingetje, ja het is een
dingetje, maar wel een dingetje dat ons als vereniging echt enorme boetes kan
opleveren. Ja, je kan punten opnemen in je privacy beleid en ja we hebben grote
stappen gezet met dat privacy beleid, maar ook dat beleid heeft zijn beperkingen. Daar
kunnen wij niet verder in gaan dan dat de AVG ons dat toelaat. Het klinkt misschien nu
als een wat warrig argument, het is de AVG en het is allemaal moeilijk en we zijn
allemaal nog geen volleerd jurist, althans niet allemaal. Maar het dagelijks bestuur
heeft dit voorbereid in samenwerking met de partijjurist van het CDA, wel volledig
volleerd jurist, het is in samenwerking met anderen bij het CDA opgesteld, u kunt erop
vertrouwen dat als wij een voorstel doen als deze dat die juist is onderbouwd. Daarbij
komt dat aan de auditcommissie en lid is toegevoegd, namelijk een lid van het AB. Dat
AB lid krijgt wel alle vertrouwelijke stukken, dus mocht het zo zijn dat de
auditcommissie op enige manier moet worden geïnformeerd, kan dat lid dat zeker
doen.
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Marc Dorst: Dan beantwoord ik nog even de vraag van welke stukken krijgen ze? Ze
krijgen alle stukken die ze nodig hebben om gewoon als goed auditcommissie te
kunnen functioneren, ze krijgen alle financiële stukken van mij, ze worden overal van
op de hoogte gehouden waarvan ze op de hoogte moeten worden gehouden en een cv
daarbij is absoluut niet nodig om dat te controleren.
Monica Breur: Ik hoor de heren van de auditcommissie ook aangeven, dat het nu
allemaal goed functioneert, maar jullie krijgen nu de cv’s ook niet, dus ik vraag me af
waarom het nu dan ineens wel nodig is dat jullie het krijgen.
Ard Warnink: Stemverklaring!
Marc Dorst: Nee, we gaan nu gewoon stemmen.
Arjen Looijenga: Dat mag gewoon hoor!!
Gerben ter Veen: Ik snap dat je naar de stemming wil, maar de discussie is niet zuiver
omdat we met elkaar de AVG blijkbaar niet snappen. Ik ben het eigenlijk niet eens, eens
met dit amendement, maar de argumentatielijn van het DB klopt juridisch niet.

Danny Smit roept dat hij een hoofdelijke stemming wenst.

Jos van Ginniken: Voorzitter, ik wil voorstellen, er wordt over zeer juridische zaken
gesproken, waarvan we als ALV van beide zijden niet kunnen toetsen wie er gelijk
heeft, om dit volledige punt van de agenda te halen en dat op een volgende ALV in
stemming te brengen, met de correcte onderbouwing doorgestuurd aan de ALV.

Een luid applaus volgt.

Marc Haverkamp: Dan alleen dit punt of de hele wijzigingen van het HR.
Jos van Ginniken: Ik zou graag alle amendementen waarbij de AVG wordt aangevoerd
als amendement van de agenda willen hebben.

Wederom applaus

Monica Breur: Mag ik daar toch even op reageren, want de AVG gaat 25 mei in. Wij
krijgen enorm hoge boetes als wij niet aan de AVG gaan voldoen, dat kan. (Arjen

Looijenga roept iets vanuit de zaal door degene die het woord voert heen, maar wat
gezegd wordt is niet te ontcijferen uit de opname, Marc Haverkamp roept op tot
kalmte. ) Arjen, je weet net zo goed als ik, dat ik het kan uit leggen als wij de vraag
krijgen wat wij eraan hebben gedaan om aan de AVG te voldoen. Ik wil best dit
specifieke punt (wederom geroep en geschreeuw vanuit de zaal, waarop Marc
Haverkamp opnieuw tot kalmte moet manen)
Joyce Esser: Ik constateer dat het probleem is dat men de AVG niet kent, dan kunnen
we dat lekker in de pauze doorgaat lezen, dan hebben we het toch nog voor 25 mei en
dan kunnen we er na de pauze over stemmen.
Marc Haverkamp: We nemen het orde voorstel in overweging, want er is een minister
in de zaal. Ik mag jullie voorstellen aan minister Wopke Hoekstra.
Spreker: minister van financiën Wopke Hoekstra
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10. Vervolg HR-wijzigingen.
Marc Haverkamp: Beste mensen, het is een beetje uitgedund, maar iedereen is weer
relaxed. Op dit moment lopen wij nog steeds op schema, inclusief de pauze, dat is mede
dankzij jullie! Natuurlijk was er net een verhitte discussie, we proberen alles naar
iedereens wens te doen, people-pleasen ook wel. We waren bij het amendement 2.3.5
en daar hebben we nu even een reactie.
Arjen Looijenga: We hebben even tijdens het praatje van de minister van financiën
even gesproken met onze penningmeester. We hebben het volgende voorstel. Wij gaan
als auditcommissie samen met het DB en de juristen van het CDA even in overleg hoe
we hiermee om moeten gaan. Dus ons voorstel is dat we dit amendement aanhouden
en hier komend congres op terugkomen met een specifiek voorstel.

Het voorstel van de auditcommissie om dit punt aan te houden wordt per acclamatie
aangenomen.
De voorgestelde wijziging van artikel 2.6.1 en de amendementen.
Gerben ter Veen: Dank u wel leden, het dagelijks bestuur stelt om hele begrijpelijke
redenen voor dat zij willen dat de lokale afdelingen hen op de hoogte stellen van wie de
bestuursleden zijn. Dit is super praktisch, want dan kun je op je website kun je zetten
‘goh beste geïnteresseerd lid, jij woont toevallig in Flevoland en dit zijn de
bestuursleden van Flevoland en deze mensen moet je bereiken.’ Dus ik snap heel goed
waar het vandaan komt, alleen waar ik moeite mee heb, is het feit dat je met deze
statuten eigenlijk het lokale bestuur verantwoording laat afleggen aan het landelijk
bestuur. En zo werkt het volgens mij bij ons niet, volgens mij zijn de lokale afdelingen in
de lead. Ik snap heel goed waar het vandaan komt, dat heb ik ook in mijn toelichting
gedaan, alleen ik zie wat frictie met hoe wij onze vereniging normaal gesproken hebben
opgebouwd en wat ik voorstel is dat we bouwen aan de goeie relatie tussen dagelijks
bestuur en de lokale afdelingen, dat we daardoor elkaar kennen en dat we daardoor
zorgen dat we weten wie de lokale bestuurders zijn.
Marc Haverkamp: We komen zo terug op de amendementen die we nu per ongeluk
overslaan.
Monica Breur: Ik wilde voorstellen dat we eerst het amendement van Jorden gelijk
gaan behandelen en dat ik dan in zijn totaliteit reactie geef.
Jorden van der Haas: In aanvulling op wat Gerben net zei hebben ook ik en twee
provincies een amendement ingediend. Want zeven dagen van tevoren gaan melden
wie er verkiesbaar zijn, of tenminste, dat er een verkiezing aankomt, is logisch
misschien, maar onnodig volgens ons. Omdat je met zoals wij het voorstellen met zo
snel mogelijk op de hoogte zijn als bestuur van de nieuwe afdelingsbesturen, is prima, is
iedereen voor. Alleen om van tevoren te zeggen ja we gaan deze bestuursleden kiezen,
dat gaat net iets te ver en het is ook niet nodig. Want ja, dan weet je dat er verkiezingen
aankomen en dan? Dan weet je nog niks, je kunt beter gewoon achteraf alleen een
berichtje sturen van ‘joh, dit is ons nieuwe bestuur’, ben je klaar en dat is prima als dat
in het HR komt.
Monica Breur: Ik wil beginnen bij het amendement van Jorden. Zeker he, ik zou het het
liefst gewoon altijd van tevoren weten, omdat ik vaak ook niet weet welke afdelingen
een ALV hebben. Voor mij gaat het er écht niet om dat wij van tevoren gaan
controleren wie waar verkozen wordt, daar gaat het niet om. Waar het om gaat is dat
verder op in de voorgestelde wijzigingen van het HR dingen voorkomen over
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geheimhoudingsverklaringen voor secretarissen en dat wij een systeem hebben
ingevoerd waarin de afdelingssecretaris via een inlog bij de ledenlijsten terecht komt.
Ik wil wel op het moment dat iemand geen secretaris meer is, die bevoegdheden
kunnen afkappen. Vandaar dat wij zeggen van, we willen het eigenlijk gewoon direct op
die ALV weten. Ik vind het dan bijzonder prettig als ik het dan iets van tevoren weet,
dat ik dan die verklaringen ook eventueel al naar de afdelingen kan sturen, zodat ze
gewoon tijdig ondertekend bij ons terug zijn. Vandaar de zeven dagen, zegt de ALV die
zeven dagen, dat willen we eruit halen, dan zou ik een voorstel willen doen op het
amendement van Jorden dat we dan wel ‘per ommegaande’ zodra de nieuwe
bestuursleden in de afdeling verkozen zijn dat er direct een berichtje naar ons toe gaat.
Dat lijkt mij ook zo snel mogelijk, wij zijn altijd per mail bereikbaar. In die zin zou ik die
handreiking dan willen doen.
Jorden van der Haas: Dus wat ik nu hoor is dat het DB dit amendement eigenlijk
overneemt?
Monica Breur: Als er komt te staan ‘per ommegaande’ dan vind ik het helemaal in orde.
Jorden van der Haas: Volgens mij betekent dat hetzelfde, maar als jullie hechten aan
‘per ommegaande’ dan vind ik per ommegaande ook prima natuurlijk.

Amendement 7 op artikel 2.6.1 wordt per acclamatie aangenomen.
Monica Breur: Ja amendement nummer 6, ik vind het helemaal prima, alleen niet iedere
afdeling houdt jaarlijks een ALV, ook al zijn ze dat wel verplicht. Er zijn gewoon
afdelingen waarbij het op het moment heel moeizaam gaat. Dus om dit op deze manier
vast te leggen in ons huishoudelijk reglement, wij doen als dagelijks bestuur ontzettend
ons best. Ik zie vijf andere mensen die heel hard werken en ook ontzettend hun best
doen om bij zo veel mogelijk activiteiten van de afdelingen aanwezig te zijn. Soms is het
niet altijd mogelijk om daar met z’n tweeën aanwezig te zijn. Wij zijn ook mensen, met
een baan, met een studie, met een leven ook buiten het CDJA en in die zin wordt dit
gewoon best wel lastig dan om dit vast te leggen in het HR, dus daarom zou ik het willen
ontraden. Maar wel met de intentie dat wij zoveel mogelijk naar afdelingen toegaan.
Gerben ter Veen: Met de toezegging die is gedaan op het andere amendement heb ik
volgens mij op zich wel gewoon bereikt wat de indieners beoogden, dus wat mij betreft
is het voldoende zo.

Amendement 6 wordt teruggetrokken.
De gewijzigde voorstellen tot wijziging van art 2.6.1. worden aangenomen.
Amendementen 4 en 5 die zien op toevoeging van art 2.4.6 lid 1 en 2
Gerben ter Veen: In alle wijzigingen op het huishoudelijk reglement wordt vaak
gesproken over staand beleid. Ik heb een tweetal toevoegingen gedaan aan het HR en
waar die eigenlijk op neer komen is: op het moment dat het DB graag iets in de krant wil
zetten, op de radio wil gaan vertellen of op een CDA-congres wil gaan vertellen, is dat
een standpunt dat is goedgekeurd door de ALV, het AB of de CDJA Raad. Statuten,
maar het HR is de uitvoering daarvan. Ik ben dagelijks bestuurslid politiek geweest dus
ik weet dat er soms dingen gebeuren waar je op moet acteren. Daarvoor heb ik de
tweede toevoeging gedaan, namelijk dat je in dat geval in overleg treedt met je AB.
Waarom doe ik dit, want dit is staande praktijk. Het is gebruikelijk dat het DB namens
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ons spreekt en de standpunten vertegenwoordigt die wij met elkaar goedkeuren. Wat
ik echter zie is dat er standpunten zo nu en dan worden geuit, met name de afgelopen
periode, waar we dat niet hebben gedaan. In het aankomende congres, richting het
CDA, heeft het bestuur van het CDJA het wijs geacht een standpunt in te brengen over
de dividendbelasting. Namelijk, de CDA-fractie ontraden hiermee in te stemmen. Dit is
al een halfjaar bekend, al een halfjaar geleden werd in het regeerakkoord verteld, de
dividendbelasting wordt afgeschaft. Sommigen van jullie zijn daar voor, sommigen van
jullie zijn daartegen. Maar de werkgroep die erover gaat en het algemeen bestuur heeft
hier al een halfjaar niet over gesproken. Wat is er gebeurd? Het dagelijks bestuur heeft
gezegd ‘Jongens hier is een persbericht, stemmen jullie daarmee in?’, er is ja gezegd,
c’est ca. Alles wat ik hier zeg is, wat mijn staande praktijk is, wat ik in de overdracht van
mijn voorgangers heb gehad. Als dagelijks bestuur uit je die besluiten die je met elkaar
hebt vastgesteld. Als het echt dringend is, ga je smekend naar je algemeen bestuur toe,
ga je bellen, ga je appen, ga je zeggen het moet nu gebeuren. Daarvoor bied ik de
ruimte. Dat is alles wat ik wil.
Klaas Valkering: Ja, deze doe ik, Gerben. Dat heeft twee redenen. Op het congres dat ik
werd verkozen, dat was tevens het congres dat Gerben aftrad. Toen was er een
resolutie die stond toen op de agenda van een van deze indieners, namelijk van de heer
Bastings en die ging over een standpunt wat het dagelijks bestuur had ingenomen.
Toen stond daar een heel bevlogen bestuurslid politiek te vertellen dat hij ruimte nodig
had en dat hij graag zou willen kunnen acteren op de actualiteit en dat het toch heel
goed was dat hij daar toch vooral op kon inspelen. Helaas, dat zeer bevlogen
bestuurslid politiek, hij is toch iets minder geworden op zijn oude dag, want hij is
vergeten dat hij ooit die resolutie heeft ontraden. Desalniettemin, heeft hij zeker een
punt, dat is namelijk dat wij heel graag overleggen met ons algemeen bestuur. Dat wij
heel graag samen met hen de standpunten bepalen. Dat is dus ook wat wij doen.
Voordat er bij ons een persbericht uitgaat, gaat deze langs het algemeen bestuur. Die
bespreken dat, vaak zelfs met hun eigen afdeling. Pas op het moment dat het algemeen
bestuur heeft kunnen reageren, pas dan sturen wij iets naar buiten. Dat weet ons
algemeen bestuur, ze zijn heel blij met die werkwijze. Die is nieuw, die was er in de tijd
van de heer ter Veen nog niet. Die is dus nieuw en dat werkt eigenlijk heel goed. De
manier waarop dit nu in het HR wordt geamendeerd, legt ons dusdanig vast dat het
voor ons onmogelijk wordt om nog op de actualiteiten te reageren. Om dan iets te
vertellen over de dividendbelasting, ja, daar hebben wij iets van gevonden. Maar zoals u
weet, u heeft nog geen bericht voorbij zien komen van ons over het dividenddebat.
Waarom? Omdat wij in overleg zijn gegaan met het ab, we hebben een persbericht
geschreven, dat persbericht is erin gebleven en vervolgens hebben wij eerst met ons
algemeen bestuur afgelopen woensdag gesproken, daar is een resolutie aangenomen,
in een ruime meerderheid en pas nu gaan wij communiceren. Dus wat wordt
voorgesteld wordt al gedaan en mijn enige verzoek is, schrijf het niet zo hard op in het
HR. Omdat je ons gewoon heel erg beperkt en daarnaast, maar dat is dan amendement
nummer twee, de uitbreiding van, daar is ook het db lid van. Wij zijn namelijk
gezamenlijk het algemeen bestuur. Daar is dit enigszins strijdig mee.
Harmen Krul: Ik snap de geest van de indiener niet echt. Volgens mij gaat het ook om
een stukje vertrouwen en mandaat. Als ik als fractievoorzitter voor elk politiek
standpunt naar mijn bestuur moet, heb ik een ontzettend lastige taak. Het dagelijks
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bestuur wordt gekozen op de ALV, altijd met ontzettend veel voor-stemmen, met een
luid applaus. Daarmee geven wij hen ook een bepaald mandaat, lijkt mij. En juist het
mooie van het CDA en het CDJA is, dat als ik op Facebook door mijn tijdlijn scroll en ik
zie een opiniestuk van het dagelijks bestuur dan hoef ik het daar niet mee eens te zijn.
Maar ik ben er wel trots op dat zij zich laten horen. Dat ik het er niet mee eens hoef te
zijn is juist het mooie van het CDJA. Wat je hier feitelijk doet is, je verlamt het dagelijks
bestuur om in te spelen op de actualiteit. Dat is een andere discussie als een CDAcongres, want dat kan ik wel begrijpen, dat het CDJA daar het mandaat moet verlenen.
Maar actualiteiten, opiniestukken, radio-optredens, dat moet je juist trots maken en
daar moet je het dagelijks bestuur zeker niet in verlammen. Dus ik ben ook absoluut
genegen om tegen dit amendement te stemmen.
Jos van Ginniken: Ik ben ook tegen dit amendement om de simpele reden dat
inderdaad, zoals genoemd, je als politieke organisatie snel uitspraken moet kunnen
doen. Dat is een helder en goed argument. Ik vind het daarom ook heel droevig dat het
dagelijks bestuurslid dat hiervoor verantwoordelijk is, vind dat het nodig is om met een
persoonlijke aanval zijn verhaal in te leiden. Beetje triest.
Robert de Wit: Ik wil mij graag aansluiten bij de woorden van mijn voorganger. Volgens
mij is een van de dingen die wij in deze vereniging hoog in het vaandel houden fatsoen
en de manier waarop we met elkaar omgaan. Ik vind het prima dat mensen van inhoud
verschillen, maar ik vind de manier waarop we met elkaar omgaan des te belangrijker in
deze vereniging en ik vind het daarom juist vanuit een db’er belangrijk dat je op een
normale manier met je leden omgaat.
Danny Smit: Ik snap de geeststrekking van ter Veen, Bastings en Looijenga en ik snap
ook de geeststrekking van het db. Het enige wat ik dan als ab’er zou willen, is dat hier
staat dan dat de helft plus 1 toestemming moet geven om zo’n persbericht dan
uiteindelijk te uiten. Dan wil ik dan wel een keiharde afspraak van het db dat mocht er
een tijdslimiet zitten aan waarop wij als ab’ers op reageren. En dat is stel, het is niet
vijftig plus een, dat het persbericht dan niet de deur uitgaat.
Klaas Valkering: Danny, zoals je weet, op het moment dat wij te horen krijgen dat een
persbericht heel gevoelig ligt binnen het ab, dan blijft die er in. Dat is nu zo en van mij
uit de toezegging dat blijft zo. Dat het tweede, en dan ga ik iets doen wat Marc niet leuk
vindt. Ik ga namelijk twee dingen doen, ik ga sorry zeggen tegen Gerben en ik ga hem
gelijk een hand en een fles wijn geven. Want inderdaad, dit had Gerben niet verdiend.

Applaus volgt vanuit de zaal

Gerben ter Veen: Dank, Klaas, ik vatte het niet persoonlijk op. Volgens mij kunnen we
hier stevig met elkaar zijn zonder dat we er kleinzerig over gaan doen. Waar ik graag
nog op zou willen reageren is het argument van het dagelijks bestuur lamleggen of ze
binden. Ik denk niet dat het waar is. Ik hou van oneliners en ik hou van headlines halen
en ik hou van quick and dirty aan de randjes lopen. Ik heb eigenlijk geen een situatie
gehad waarin ik niet middels resoluties, wat betekent dat het bij je werkgroepen ligt,
dat het naar je afdelingen gaat, dat het naar je politieke commissie gaat, dat het naar je
dagelijks bestuur gaat, dat het naar je algemeen bestuur ging. Ik heb geen een keer
gehad dat ik niet middels die cyclus onze opiniestukken er doorheen kon krijgen. En ik
heb in dat jaar, wat nog geen twee jaar geleden is, toen stonden we voor het eerst in
vier jaar weer in het NRC. En ik was daar echt super trots op, met een actueel en mooi
standpunt. Wat ik hier zeg heeft niks te maken met vertrouwen want ik vertrouw de
mensen die wij kiezen. Waar het om gaat is dat dat wat het db zegt dat ons politiek
standpunt is, dat we inderdaad, zoals jij zegt dat we daar met elkaar in discussie over
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gaan en meningen verschillen en als de verhouding is 51 % versus 49% en we zijn voor
of tegen de afschaffing van de dividendbelasting, is dat ons standpunt. Dan gaan ze een
schitterend opiniestuk schrijven en dat in de krant zetten. Maar wel nadat we het met
elkaar hebben afgesproken zoals we dat normaal gesproken doen. Dat is de manier
waarop we met elkaar werken en daar gaat het amendement over en ik zie vanuit het
verleden daar werkelijk waar geen enkele binding of lamlegging in.

Amendement 4 wordt verworpen
Amendement 5 wordt verworpen
De voorgestelde wijziging van art 2.6.4. wordt per acclamatie aangenomen
Voorgestelde toevoeging van art 2.6.13 en de daar bijbehorende amendementen (8 en 9)
Jorden van der Haas: Dit is natuurlijk een heel interessant artikel. Ik ben ontzettend blij
dat het huishoudelijk reglement zo leeft sinds ik een aantal wijzigingen in gang heb
gezet. Daar kan ik alleen maar blij mee zijn. Maar, hier wordt gerefereerd aan artikel
2.4.5h van de statuten. Daar staat inderdaad dat het db media-uitingen doet. Maar er
staat niet dat dat alle media-uitingen zijn, dat ten eerste. Ten tweede, in de statuten
zelf, namelijk art 2.6.2 en artikel 2.6.7 lid c, staat dat afdelingen contacten mogen
onderhouden met relevante organisaties die bijdragen aan het doel van de afdeling.
Waarom zou de media daar niet onder kunnen vallen? Dus is deze voorgestelde
wijziging is niet goed, te meer, ik heb het jaarverslag goed gelezen, op de achtste pagina
staat, onder hoofdstuk 3, paragraaf 3 ‘er zijn trainingen geweest op de afdelingsdag in
2017’ en een van de drie dingen die afdelingen daar konden leren was ‘nieuws maken’.
Waarom zouden ze dan geen contact mogen opnemen met media? Ga het mij maar
uitleggen.
Klaas Valkering: Wat mijn lieftallige oud-collega zei, er is inderdaad een training
geweest over nieuws maken. Ik vind het ook echt, oprecht, heel mooi als afdelingen in
het nieuws zijn. Ik vind het geweldig, ik vind het prachtig om te zien dat we
tegenwoordig in afdelingen bestuursleden communicatie hebben. Dat is echt heel mooi
en ik vind het ook super als jullie je lokaal uitspreken over lokale thema’s. Dat vind ik
mooi om te zien en ik help graag daarbij. Ik leen graag mijn contacten als jullie ze nodig
hebben, ik help met het opstellen van persberichten, heel erg graag. Ik wil ook absoluut
geen controlemechanisme neerleggen, ik wil absoluut niet gaan over welke berichten
jullie wel of niet in de media stoppen. Het enige wat ik vraag, en dat is echt het enige, is
om mij van tevoren een appje te sturen. Vertel het me van tevoren, want dan weet ik in
ieder geval waar ik op kan wachten, zodat ik niet ’s avonds laat in Groningen bij een
supergezellige avond over de WIV weg moet omdat ik iets moet regelen rond de pers,
want dat vind ik jammer, dan hoor ik het liever iets eerder. Dat is het enige wat wij hier
van jullie vragen. Het staat er misschien wat hard, voorleggen, maar wij willen er
absoluut niet over besluiten. Dat laten we bij de afdelingen zelf, het enige wat ik vraag,
is informeer mij.
Lorenzo Essoussi: Ik ga uit van je intenties, dat die kloppen, maar de tekst is leidend
altijd. Ook voor jouw opvolgers is de tekst leidend en zoals het er staat ‘legt voor aan’.
Ik vind het belachelijk dat de afdeling Rotterdam een reactie op een Rotterdams
onderwerp in het Rotterdams dagblad eerst zou moeten voorleggen aan Den Haag. Dat
lijkt me niet de bedoeling. Als we willen dat onze lokale afdelingen sterk zijn, volgens
mij is dat de CDJA gedachte pur sang, dan laat je die verantwoordelijkheid bij de lokale
afdeling. Natuurlijk in het goed fatsoenlijk verkeer zeg je dan van joh, geef me een
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seintje als je iets gaat zeggen op een controversieel thema. Maar op lokale
onderwerpen moeten lokale afdelingen gewoon de vrijheid hebben om te
communiceren met hun afdeling en daarbij is de tekst leidend en met die tekst loop je
het gevaar dat we een soort toestemming moeten gaan vragen en dat zie ik niet zitten.
Scott van den Broek: Ik sluit mij volledig aan bij de woorden van mijn voorganger,
echter wil ik daar wel een kanttekening bij plaatsen. Wanneer het gaat om
onderwerpen die wat breder zijn dan de eigen afdeling, hoewel wel betrokken bij de
afdeling. Kleine toelichting, een van onze bestuursleden raakte in opspraak, ik zal de
naam niet noemen, die is waarschijnlijk bekender dan die van het DB op dit moment,
maar dat zijn zaken waarvan ik denk die moet je inderdaad in afstemming met het DB
oppakken. Dus ik zou willen, als die tekst aangepast kan worden naar iets in de
strekking van bredere onderwerpen die het CDJA en het aanzien daarvan kunnen
schaden, absoluut een verplichting haast om dat in gezamenlijkheid te doen.
Robert de Wit: ik wil de heer Valkering in eerste instantie een compliment maken over
wat hij net zegt. Ik vind het heel goed dat je meedenkt met afdelingsbesturen en vooral
bestuursleden communicatie. Ik was zelf in het verleden bestuurslid communicatie in
Groningen, ik heb er altijd veel aan gehad om iemand te hebben vanuit het landelijk DB
die meedenkt en meekijkt, als is het alleen om de spelfouten, om de inhoud. Daar ben ik
het helemaal mee eens, dat is geen enkel probleem. In het dagelijks leven ben ik
communicatie professional dus maak je geen zorgen over de spelfouten, die zitten er
bijna niet in, op een -dt na. Ik vind het heel goed dat het landelijk DB daar oog voor
heeft en mee wil denken met haar leden en met haar afdelingen, vooral blijven doen.
Tegelijkertijd, zoals de tekst er nu staat, een aantal van mijn voorgangers hebben het al
gezegd, kan die op een andere manier worden geïnterpreteerd. Volgens mij op het
moment dat je zegt ‘lever het aan’ en geef gewoon aan van ‘luister, dit is wat er
gestuurd wordt, als er twijfel is, neem even contact op’, volgens mij ben je dan al heel
ver. Ten tweede, wat een bestuurslid communicatie landelijk zou kunnen doen, is als er
een nieuw bestuurslid communicatie in een afdeling is, het moet doorgegeven worden
per ommegaande is net geregeld, zorg dat je als bestuurslid communicatie en
campagne goed contact hebt met je afdelingen, dat als iemand twijfelt, als iemand
ergens problemen mee heeft, dat ze bij jou aan kunnen kloppen.
Robin Niemeijer: Ik heb twee punten. Het eerste punt is dat als er in de stad Groningen
sprake is van armoede in een bepaalde wijk, dan horen wij dat van studenten of wie dan
ook en dan gaan wij er mee aan de slag. Dan moeten wij dus melden aan Klaas, maar
Klaas weet niet wat die buurt of die wijk is en dan gaat hij zoeken op internet. Wij
spreken dus met die mensen, echt gewoon een volkspartij. Tot slot, wij hebben net het
DB vertrouwen gegeven, dan vraag ik ook het DB om dat vertrouwen terug te geven
aan de afdelingen. Het is misschien eens een keer mis gegaan, maar dat betekent niet
dat we dan direct een hele ommezwaai moeten maken naar zo’n punt.
Danny Smit: Drie kleine puntjes, Marc, je doet het hartstikke goed als dagvoorzitter,
complimenten. Twee, inhakend op Klaas, als je landelijke vorm van contact met de
media hebt, snap ik je helemaal, helemaal goed. Maar kunnen we dan niet het woord
‘iedere’ vervangen door landelijke? Dan hou je de regionale contacten iets waar de
afdelingen vrij in zijn, zodra er landelijke pers bijkomt dan licht je het DB in en ga je
daarmee in overleg. Ik denk dat we daarmee elkaar behoorlijk kunnen vinden. Punt
drie, ik neem aan dat de heer ter Veen alle gekregen alcoholische versnaperingen
afgeeft aan zijn voorzitter.
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Klaas Valkering: Dat laatste, daar mag de heer Smit over gaan armpje drukken met
Claudia. Reactie op de algemene inbreng, opnieuw, vanuit het DB is niet de intentie ook
maar iets te controleren, absoluut niet. Daarom stel ik ook voor dat we de tekst
enigszins aanpassen en dat is namelijk dat aan het er niet langer staat ‘iedere vorm van
contact met de media voorlegt aan het dagelijks bestuur’ maar ‘het db informeert over’.
Dan maken we hem een stuk lichter en volgens mij kan iedereen er dan mee leven.

Er volgt luid applaus vanuit de zaal.

Jorden van der Haas: Ik twijfel een beetje, omdat ik zie in de huidige staturen dat
afdelingen de ruimte al hebben om contacten op te nemen met de media. Natuurlijk, als
iemand, de voorzitter van Drenthe, die hoort in principe niets te zeggen over de
dividendbelasting landelijk, maar daarom dacht ik stel dat je er nou van maakt dat
afdelingsbesturen het onderhouden van contacten met media over onderwerpen die
op het niveau van de afdeling spelen, dat je ze die bevoegdheid geeft. Dan kader je dus
af ‘oké, afdelingen, jullie gaan hierover en niet over andere dingen’. Dat is een
schrappen en vervangen van wat er nu staat.
Klaas Valkering: Ik ga toch even inhaken op wat Scott net zei. Het kan gebeuren dat er
lokaal dingen zijn die echt heel erg raken aan het niveau van de afdeling, maar toch
landelijk uitstraling hebben. Het probleem is dat die lijn heel dun is, volgens mij waren
we er net uit, volgens mij heb ik heel veel applaus gehoord over elkaar informeren.
Laten we dan nu niet de discussie voeren over wat regionaal is en wat landelijk, maar
laten we proberen terug te gaan naar het moment waarop we het eens waren.
Jorden van der Haas: Ik snap de handreiking en ik kan me voorstellen dat dat aardig is,
maar toch zou ik het amendement schrappen willen handhaven, dan kan altijd, mocht
de zaal het niet met mij eens zijn en met het amendement eens zijn, dan kan nog altijd
voor de lichtere vorm van informeren gaan.
Scott van den Broek: Dit gaat om een essentieel punt, dat vind ik echt. Wij hebben
meegemaakt in de pers hoe dat dat werkt als een afdeling met een calamiteit zit die het
hele CDJA negatief schade berokkent of negatief in het daglicht zet. Het had in dit
geval te maken met homofobe uitspraken, die werden opgenomen in het AD en in de
Telegraaf. Pas het aan naar ‘in het geval van calamiteiten optreedt, samen met het DB’
Dat je het DB daarover informeert, en dat er een richtlijn, een communicatief plan
samen wordt opgesteld. Dit is niet oké, afdelingen zijn autonoom maar er zijn grenzen
en zeker als dat verder strekt dan alleen de eigen afdeling.
Bart Bouwman: We hebben het nu heel erg gehad over de intentie van bestuursleden
om met de media te praten. Wij hebben net het vertrouwen gegeven aan het dagelijks
bestuur en wij als afdelingen vragen ook datzelfde vertrouwen. Dus alstublieft,
dagelijks bestuur, kies of voor het amendement van Scott of voor het amendement van
Danny. Anders brengt u nu gewoon een motie van wantrouwen richting uw eigen
afdelingen.
Robert de Wit: De heer Valkering gaf net aan dat het gaat om informeren. Informeren
is wat anders dan bepalen. Als we afspreken dat we per ommegaande als wij een
persbericht versturen naar de media, ook een bericht sturen naar het landelijk DB, dat
kan helpen. Dat heeft niks te maken met bepalen van beleid van afdelingen, maar het
zou juist mooi zijn als landelijk weet wat er speelt bij lokale afdelingen. Het kan mooi
zijn om te weten wat er lokaal gebeurt. Maar volgens mij kan het ook fantastisch zijn
dat als er een keer een punt is wat lokaal speelt waarvan landelijk denkt hier kunnen we
ook wat mee doen, dat ze dat op kunnen pakken. Als het landelijk DB bij dezen aangeeft
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dat het slechts gaat om informeren, en niet gaat om in wat voor vorm dan ook,
meebepalen van het beleid van een afdeling, dan kan ik daar volmondig ja tegen zeggen.

Amendement 8 wordt verworpen.
Het amendement vanuit het DB (voorleggen aan veranderen in informeren) wordt per
acclamatie aangenomen.
Gerben ter Veen: Marc, ik voel zelf ook aan dat ik de zaal verveel, dus ik ga proberen
het super kort te houden. Waar het om gaat is dat in de afgelopen
gemeenteraadsverkiezingen de afdeling Limburg het verstandig achtte om richting de
media te uiten dat elk gemeenteraadslid in Nederland een competentietest moet
afleggen. Daar kwam best wel veel kritiek op op Twitter en wat je zag gebeuren dat
achttien uur later alle uitlatingen op Twitter van de afdeling Limburg waren offline
gehaald. Dat betekent de afdeling Limburg maakt een foutje, ze hadden een voorstel, ze
wilden even de media halen, maar het werkte niet helemaal goed. Achttien uur later
was alles offline, er is niets meer van te vinden. Dus alles werkt zoals het zou moeten
werken. Er kunnen fouten worden gemaakt. Wat ik hier voorstel is, als dat het
probleem is, laten we dan het probleem aanpakken en zeggen in Limburg zijn er wat
problemen geweest, we voegen Limburg toe en de rest van het land doet verstandige
voorstellen en die houden we gewoon in stand.

Er wordt een punt van orde gemaakt over het net aangenomen amendement van het
DB en amendement 9 met de vraag of het dan gaat over of de afdeling Limburg alleen
het bestuur moet informeren. Het DB stelt dat we mutadis mutandis dit amendement
behandelen.
Klaas Valkering: We hebben net heel veel bevlogen mensen gehad bij de microfoon die
pleitten voor de autonomie van de afdeling. Wat we hiermee zouden zeggen is
autonomie van de afdeling is heel mooi, alleen niet voor de afdeling Limburg. Het spijt
me, maar daar kan ik niet achterstaan. Ook niet, omdat ik juist zie dat dat informeren
wat we nu met zijn allen doen, dat dat ook dit soort problemen kan verhelpen.
Daarnaast wil ik u meegeven dat de autonomie van de afdelingen ook in een groot deel
is geregeld binnen de statuten is geregeld en dat wij daar met het Huishoudelijk
Reglement niet tegenin kunnen gaan. Dus als u dit voorstel wil doen, dan stel ik voor
dat u een voorstel tot wijziging van de statuten doet, dat moet dan op de volgende ALV.
Jimmy Bastings: Laat ik het zo zeggen, als bij mijn favoriete voetbalclub NVV een
hooligan het heel erg te bont maakt en een hoop stampij veroorzaakt, dan gaan we niet
het hele stadion straffen, maar pakken we die ene hooligan aan en krijgt die een
stadionverbod. Als er een afdeling is die problemen veroorzaakt, pak dan die afdeling
aan en niet alle andere afdelingen met extra werk opzadelen.
Lisanne Spanbroek: Jongelui, zo gaan we toch niet met elkaar om. Ik vind het echt niet
kunnen dat we hier een afdeling als een fout voorbeeld op het podium zetten en daar
even allemaal lekker een plasje overheen gaan doen. Ik vind het echt niet getuigen van
respect.
Jurrien van de Kamp: Volgens mij gaan we nu over iets stemmen wat net al verworpen
is, dus het heeft helemaal geen zin dat we hier nog over gaan stemmen.
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Stijn Kropman: Mij lijkt het gewoon dat we bij het CDJA ook een leerschool zijn waar
wij fouten maken. Die hebben we zeker gemaakt. Het is juist goed dat we die intern
oppakken en niet op een congres gaan afrekenen.

Amendement 9 wordt verworpen.
Artikel 3.1.1 lid 2 en 3.1.1 lid 3 worden per acclamatie aangenomen.
Helmich Heutink, stemcommissie vraagt opnieuw stemming aan over amendement 4
en 5, omdat niet gevraagd is wie tegen is. De stemming wordt opnieuw gehouden,
beide amendementen blijven verworpen.
De rest van de wijzigingen wordt per acclamatie aangenomen.
11. Resoluties
11.1 Resolutie De Grote Drooglegging

Ard Warnink licht de resolutie toe.
De resolutie wordt per acclamatie aangenomen.
11.2 Resolutie Online resolutiebibliotheek

Bart Bouwman licht de resolutie toe.

Klaas Valkering: Ik ben het met een groot deel van deze resolutie eens. Er staat een
groot deel van de stanpunten al online, we werken daar, Mark en ik samen, heel hard
aan om de rest ook online te krijgen. De enige vraag die ik heb, op dit moment staan er
een paar resolutieboekjes in, ik vind het heel fijn als mensen die vanuit historisch
perspectief willen inkijken en willen inzien, graag. Maar er staan daar standpunten in
die ik liever niet op dit moment op de website wil hebben. Dat komt omdat dat
standpunten zijn die heel lang geleden aangenomen waren, toen we heel anders
dachten over een aantal hele fundamentele dingen. Als je dit amendement overneemt
dan graag.
Bart Bouwman: In dat geval wil ik voorstellen dat het DB in elk geval de
resolutieboekjes digitaliseert, zodat als je het wil opvragen dat je het kunt krijgen, want
van een van de resolutieboekjes zijn nog maar twee exemplaren. Als we die kwijt zijn,
weten we niets meer van onze standpunten uit die periode.
Klaas Valkering: Dat zeggen we toe.
Jos van Ginniken: We kunnen wel met zijn allen vinden dat we iets nooit gevonden
hebben en ons dan heel moreel superieur voelen, maar dat is gewoon niet de realiteit.
Als we daar niet mee geconfronteerd worden, gaan we in een soort fantasiewereld
leven, waarin we denken dat we altijd gelijk hebben gehad. Dat is gewoon niet zo. Je
kunt best vage, racistische, nare standpunten gewoon met toelichting waarom we dat
ooit hebben gevonden en dat we dat niet meer vinden, op de site zetten. Dat vind ik
veel correcter dan een of ander nepverhaal dat we het nooit zouden hebben gevonden.

Het amendement wordt overgenomen door de indiener.
De gewijzigde resolutie wordt aangenomen.
11.3 Resolutie Rem op het wettelijk collegegeld

Robin Niemeijer licht de resolutie toe.

Mark van de Fliert: Het dagelijks bestuur staat in principe sympathiek tegenover deze
resolutie, maar ik meen dat er nog een aantal amendementen zijn van een van de leden
van onze ALV.
Jorden van der Haas: Ik heb hierover al contact gehad met zowel de indiener als het
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bestuur. Waar het om gaat is dat er een regeling bestaat die bij wet of amvb is
vastgelegd waarin niet alleen jaarlijks het collegegeld met de inflatie wordt verhoogd
maar daarvoor nog altijd met 22 euro. Met deze vier amendementen voegen we toe
aan de resolutie dat dat zo is en dat we daar vanaf willen. Dat is eigenlijk alles bij elkaar.
Robin Niemeijer: Amendement een, twee en drie zou ik willen overnemen.
Amendement 4 zou ik willen toevoegen als nieuw punt.

De gewijzigde resolutie wordt per acclamatie aangenomen.
11.4 Resolutie Ereschuld aan Groningen

Robin Niemeijer licht de resolutie toe.

Jorden van der Haas: De eerste twee prima, is goed. De derde, daar gaat iets uit van een
blanco cheque en dat is volgens mij niet echt het rentmeesterschap dat wij voorstaan
met deze vereniging
Robin Niemeijer: Als je puur kijkt naar wat de gasbaten ons opleveren, zijn 2,4 miljard
euro. 50 miljoen op 2,4 miljard, dat is niks. Ik pleit ook niet voor een blanco cheque, ik
pleit gewoon dat als het niet toereikend is, dat het meer kan worden, maar dat ideeën
wel worden getoetst van tevoren. Dat het niet is een zak geld en oneindig.
Robert de Wit: Ik zou graag willen reageren op de woorden van de heer van der Haas.
Ik schrok een beetje van het amendement, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen
van tevoren niet zitten te wachten op het tekenen van een blanco cheque. Dan maakt
het in principe niet uit wat voor politiek onderwerp er op de agenda staat. Tegelijkertijd
staat in Groningen een gigantische opgave voor de deur.
We hebben net al gehoord van de minister dat de gaswinning op termijn teruggaat naar
nul, maar dat we tegelijkertijd een gigantische versterkingsopgave hebben en een
energietransitie die we met de rest van Nederland, dus ook met jullie afdelingen, vorm
willen geven. Vijftig miljoen is dan een fooi in vergelijking met het geld wat er uit
Groningen is weggetrokken. Ik zeg niet dat we hier een blanco cheque moeten tekenen,
maar ik zeg hier wees ook robuust richting de bewoners van Groningen, want ook die
willen een toekomst opbouwen voor zichzelf, maar ook voor hun kinderen en
kleinkinderen.
Mark van de Fliert: Het DB staat sympathiek tegenover deze resolutie en ook vanuit
persoonlijke overtuiging zou ik durven zeggen dat het redelijk schandalig is hoe het is
gegaan in Groningen, dat Groningen alle steun verdiend vanuit de rest van Nederland,
maar ik ben het wel eens met het amendement. De kern van wat hier wordt gezegd is
‘niet toereikend’ en ik weet niet wat wel toereikend is. Dat is niet duidelijk gedefinieerd
en zolang dat niet duidelijk is, wordt juist die vraag het politieke spel. Ik heb liever dat
we die vraag als eerste beantwoorden en dan zeggen dit willen we financieren, en dat
mag voor mijn part uit de discussie ook meer dan 50 miljoen zijn. Maar niet als eerst
geld gaan toegeven en daarna de discussie houden over waar we het nou aan gaan
besteden om het toereikend te maken.
Robin Niemeijer: Het fonds voor restitutie voor Groningen. Als je puur kijkt wat voor
geld is daar naar welke gebieden gegaan. Ik citeer “88% van dat geld van de gasbaten
ging naar het zuiden, 2% naar het oosten en 1% naar het noorden.” Het noorden heeft
bijna nul geprofiteerd van de gasbaten.
Jorden van der Haas: Oké, dat neem ik meteen aan. Maar in uitspraak twee staat het
regionaal ontwikkelfonds minstens 50 miljoen bedraagt, waarmee we er dus al vanuit
gaan dat dat ook hoger kan zijn. Vervolgens gaan we in uitspraak 3 zeggen dat het ook
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nog eens vergroot moet worden als blijkt dat het niet toereikend is. Dus stel dat het
500 miljoen gaat kosten, dan mag dat ook. Prima. En over de aardgasbaten gesproken,
die zijn straks nul.
Robert de Wit: Wat mij relevant lijkt is dat het belangrijk is dat als uit onderzoek blijkt
dat meer geld nodig is voor Groningen, en het kabinet is daar momenteel onderzoek
naar aan het doen, dat we dan die pot van 50 miljoen opschalen naar ratio wat de
overheid nodig acht om dat te vergroten. Dat is toevallig ook een standpunt wat al door
ons kamerlid Agnes Mulder, die gaat over de gaswinning, wordt verkondigd. Het zou
heel mooi zijn als zij een steuntje in de rug krijgt van de leden van het CDJA.
Mark van de Fliert: Ik vind het een heel sympathiek amendement als ik het zo hoor, ik
zit er wel een beetje in tweestrijd mee. Laat dit mijn voorstel zijn. Mijn voorstel is we
nemen dit amendement aan, en Groningen komt terug bij de volgende AB-vergadering
met een aanvulling op deze resolutie, in een nieuwe resolutie waar we graag gewoon
verder over praten. Want we staan hier sympathiek tegenover.
Robert de Wit: Voorzitter, volgens mij is het compleet overbodig om deze discussie
opnieuw over te doen. Als uit onderzoek blijkt dat het nodig is dat er meer geld nodig is
en dat zegt het kabinet dan zelf, hoe goed is het dan om een geste te doen richting
Groningen? Volgens mij hoeven we daar niet tijdens een AB of wat voor platform dan
ook over te spreken, als dat uit onderzoek blijkt. Dan is het toch prima om dat te doen?
Mark van de Fliert: De reden dat ik hier huiverig voor sta, en dan houd ik echt op
voorzitter, excuus, is dat er ook recent ruim 2 miljard euro naar ouderenzorg is gegaan
omdat het kabinet de teugels uit handen gaf. Dus ik ben helemaal voor dat er gewoon
genoeg geld naar Groningen gaat, maar die beslissing moeten we te zijner tijd maken,
met de informatie die we dan hebben. Laten we niet vooruitlopen op de feiten,
aannemen wat er nu ligt, dat is al een verhoging voor Groningen en daar ben ik heel erg
voor. Daar moet een verhoging bovenop, maar dit debat moeten we hier niet sluiten.
Dat moet gewoon doorgaan. Want Groningen is een kwestie en dat blijft een kwestie.
Wij blijven voor het amendement om uitspraak 3 te schrappen en wij blijven voor
verder debat met CDA Groningen over verder discussie, maar we gaan nu stemmen
over het amendement en dan over de resolutie.

Amendement 3 wordt aangenomen.
De gewijzigde resolutie wordt aangenomen.
Monica Breur: Marc, ik wil graag een orde voorstel doen, dat we morgenochtend om 10
uur verder gaan met de behandeling van de resoluties. Want a. de opnameapparatuur
trekt het gewoon zo lang niet, ik wil graag wel alles goed in de notulen hebben als ik het
straks ga uitwerken, maar dan moet wel het kaartje het nog doen aan het eind van de
avond. Ik zou dan graag de vergadering nu schorsen en dat we morgenochtend om 10
uur verder gaan met de behandeling.

Het ordevoorstel wordt per acclamatie aangenomen.

Marc Haverkamp, dagvoorzitter, schorst de vergadering tot 19 mei 2018 om 10:00.
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Zaterdag 19 mei 2018.
Heropening ALV
Dagvoorzitter Marc Haverkamp heropent de ALV.
11.5 Resolutie Een Groningen wat we door willen geven
Jorden van der Haas: Goeiemorgen. Naast dat ik bijzonder sympathiek tegenover de
resolutie sta, zijn er een aantal dingen waar ik me wel zorgen over maak. En dat is
eigenlijk in een paar woorden te vatten, namelijk dat Nederland als geheel moet gaan
betalen voor de eventuele klimaatambities die Groningen heeft. Nu ben ik best voor
duurzaamheid, maar om nou te zeggen de staat moet alle nieuwe woningen die
energieneutraal gebouwd moeten worden betalen en sterker nog, de staat moet ook
preventief eventueel aardbevingsbestendige huizen bouwen voor inwoners van wie
hun huis onveilig verklaard is. Dat klinkt misschien sympathiek, maar het is nogal een
verstrekkende uitspraak, in de laatste plaats om de honderden miljoenen euro’s, zo niet
miljarden die daarmee gepaard gaan. Ik maak mij daar best wel zorgen om en vandaar
de amendementen.
Robin Niemeijer: Dank Jorden, de algemene opmerking willen we overnemen, het
eerste amendement ook. De tweede zullen we ontraden, want wij zijn als samenleving
verantwoordelijk voor de gevolgen in Groningen. Daarnaast is er ook een
vertrouwensbreuk bij de Groningers. Dat kan je niet oplossen met geld, maar wel met
zoiets. Amendement 3, daarin spreek je uit dat de NAM verantwoordelijk zou zijn voor
de aardbevingsschade. Dat is helaas, niet het geval, daar is de staat verantwoordelijk.
En de staat is verantwoordelijk voor de veiligheid van de burgers en daar hebben
Groningers recht op. Daarom ontraden we amendement 3.

Amendement 2 wordt aangenomen.
Amendement 3 wordt verworpen.
De gewijzigde resolutie wordt aangenomen.
11.6 Resolutie Volwaardig solliciteren
Robin Niemeijer: De indiener, Izaäk van Jaarsveld, kan vanwege
familieomstandigheden er niet bij zijn, daarom verdedig ik zijn resolutie.

Robin Niemeijer licht de resolutie verder toe.
De resolutie wordt aangenomen.

11.7 Resolutie Gelijke monniken, gelijke kappen
Janno Meijer: In de constaterende dat staat dat er belemmeringen zijn die er voor
zorgen dat er geen volledige gelijkwaardigheid is tussen mannen en vrouwen binnen
onze partij. Ik wil graag cijfers en dingen zien waaruit dat blijkt. Ik heb gisteren een heel
leuk feest gehad, ook met alle dames die erbij waren. Dat waren er nog best wat. En dan
heb ik nog een vraagje. Het is wat controversieel, maar Tegenlicht had laatst een
aflevering over Jordan Peterson, dat ging over identiteitspolitiek. Bent u bekend met
dit gedachtegoed? Want dan kunt u ook weten dat dit eigenlijk, dit soort voorstellen,
discriminatie de andere kant op in de hand werkt.
Robin Niemeijer: Ons tweede amendement gaat over, als je de resolutie leest wordt er
beweerd dat er problemen zijn of dat er belemmeringen zijn. Als dat zo is moeten we
dat aanpakken, maar dan moeten we op voorhand weten dat dat zo is. Wij zouden
zeggen schrap dan twee tot en met vijf, zodat je dan een onderzoekscommissie hebt.

22

Want er zijn meer mannen dan vrouwen, dat klopt. Maar onderzoek dan ook, zijn er
belemmeringen en wat zijn die dan, dat we daarna gaan handelen. Eerst onderzoeken
en niet nu al handelen naar de problemen die er wellicht niet zijn.
Jos van Ginniken: Voorzitter, ik wil tegen de resolutie pleiten, maar ik durf niet een
dame het woord te ontnemen.
Trudy de Zeeuw: Ik wil eigenlijk ook tegen de resolutie pleiten, want ik vind een
resolutie zoals deze… Als je gelijkwaardigheid moet gaan oplossen dan impliceer je dat
het er niet is. Daar ben ik het niet mee eens. Dan kunnen er wel in aantallen minder
vrouwen zitten, maar volgens mij als vrouw kun je veel makkelijker ergens
binnenkomen. Ik ervaar het ook totaal niet zo dat er gediscrimineerd wordt, dus het is
gewoon helemaal geen probleem.
Danny Smith: Ik zou ook tegen deze resolutie zijn. Want ik zeg altijd maar zo, hoe meer
mannen, hoe meer vreugd.
Lisanne Spanbroek: Ik begin bij Janno, heb ik Tegenlicht gezien? Ja. Ben ik er bekend
mee? Ja. Zijn er cijfers? Ja er zijn genoeg cijfers over het aantal vrouwen en mannen die
in de raad zitten, verspreid, die onze volksvertegenwoordigers zijn. Want daar gaat de
resolutie natuurlijk met name om. Het gaat natuurlijk over een evenwichtige
afspiegeling van de samenleving. Het gaat dus niet om het aantal in onze politieke partij
of in onze besturen. Daar is het percentage gewoon 30-70, als je geluk hebt. Daar gaan
we ook niet aan toornen. Daar is ook niet de discussie over. Het gaat over onze
volksvertegenwoordigers en daar moet gewoon een mooie afspiegeling zijn.
Groningen, over de belemmeringen. Ik trek gelijkwaardigheid eigenlijk heel erg breed,
er zijn gewoon heel veel mensen die niet actief mee kunnen doen in de politiek.
Misschien omdat ze de zorg hebben voor iemand, die er geen tijd voor hebben, twijfels
hebben. Dat geldt niet alleen voor vrouwen, dat geldt voor mannen en vrouwen.
Daarom is het ook gelijkwaardigheid. Er wordt iedere keer nu op gehamerd over
vrouwen, maar denk eens aan al die mannen. En denk eens aan alle politieke partijen en
afdelingen die heel veel moeite hebben om geschikte kandidaten te vinden. Want zoals
jullie misschien weten in jullie eigen afdeling, het niveau is niet altijd even hoog. Daar
gaat gelijkwaardigheid ook over. Alle amendementen ontraden natuurlijk.

Amendement 1 wordt aangenomen
Amendement 2 wordt aangenomen
De gewijzigde resolutie wordt aangenomen.
11.8 Resolutie Minderheids- en mensenrechten in Zuid-Afrika

De resolutie wordt teruggetrokken door de indiener en zal terugkomen bij het AB
11.9 Resolutie Generatie Zombie
Janno Meijer: In het NRC van 26 april 2018 is een artikel opgenomen van een aantal
hoogleraren onderzoekers, getiteld ‘Studenten van nu hebben het niet zwaarder dan
studenten van vroeger’. Er is onderzoek gedaan en eigenlijk staat de hele resolutie op
losse schroeven en ik vind vooral die spreekt uit dat over het BSA in de huidige vorm
moet worden herzien. Mogen we niet meer presteren? Dat is een beetje wat ik proef in
deze resolutie. We mogen eigenlijk als je het BSA schrapt, dan zeg je, ja, als je maar
twintig punten haalt, dan mag je ook door. Het BSA is heel belangrijk. Ik ben tegen deze
hele resolutie.
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Robin Niemeijer: Eerste amendement over het schrappen van de overwegende zes. Dat
gaat over dat 3FM en FunX aandacht hebben besteed aan dit, nou ja, probleem. Dat
lijkt ons niet relevant voor deze resolutie. Daarnaast het schrappen van spreekt uit
drie, is de BSA. De BSA wordt in sommige gevallen bij hogescholen en universiteiten al
losgelaten. Op het moment dat er persoonlijke problemen zijn of dat er psychische
problemen zijn, familieomstandigheden et cetera. Dat is een mooi proces en het BSA
bevorderd ook de kwaliteit. Je moet er niet aan denken dat straks in het tweede jaar zit
met mensen die het eigenlijk niet kunnen, die tien punten hebben gehaald, dus ja. Steun
voor de amendementen en het ontraden van de resolutie.
Jorden van der Haas: Ook die derde uitspraak. We hebben in 2014 een visiestuk
aangenomen over de universiteiten. Daar hebben we in gezet dat het CDJA best wel
puntenvereisten kan toestaan. Alleen, ook daar staat in, ze moeten het verloop van de
studie positief beïnvloeden en ze mogen niet in de weg staan van de ontplooiing van de
student. Dus ik denk dat deze uitspraak ietwat overbodig is, zeker omdat we daar
hebben gezegd puntenvereiste, of dat nou een BSA is of niet. Die uitspraak is breder en
deze is iets te nauw, dus ik zou zeggen haal deze eruit, voor de rest prima.
Amber Bindels: Ik ben voor deze resolutie. Ik heb zelf nogal wat moeite gehad met
studeren. Dat kwam natuurlijk door wat ik had. Bij niet iedereen is het zo zichtbaar en
zo duidelijk, je hebt een heel mooi bordje in de trein met ‘niet elke handicap is
zichtbaar, maar als iemand er om vraagt sta dan toch op zodat iemand kan gaan zitten.’
Ik heb zo ongeveer een halve papierwinkel in moeten leveren om van mijn bindend
studieadvies af te komen. Om te bewijzen dat ik dat echt nodig had. Dat zou niet zo
moeten zijn. Soms is de drempel om aan te geven dat je ergens een probleem mee hebt
al groot genoeg als je het durft te zeggen. Daar moet ook ruimte voor zijn en daar moet
ook naar geluisterd worden.
Lisanne Spanbroek: Ik ontraad natuurlijk alle amendementen. Janno, dank je wel,
grappig dat je ook met een onderzoek aankomt. Want voor ieder onderzoek is een
tegenonderzoek te vinden. Dat is ook wel een beetje de trend van het moment. BSA
mogen we ook presteren? Ja, je mag ook presteren, maar het moet niet verplicht zijn
dezelfde norm voor iedereen, want voor sommige mensen is het gewoon niet haalbaar
op dat moment, door wat voor omstandigheid dan ook. Robin jij noemde de NPO FunX,
de NPO is natuurlijk een publieke omroep, daar gaan onze centjes wel heen, als hun er
aandacht aan besteden, zal het misschien wel een maatschappelijke issue zijn, dus
daarom hebben we het wel opgenomen als bron. Je geeft zelf aan, het BSA is bij
sommige scholen losgelaten. Waarom kan dat niet bij alle scholen, waarom moet daar
ook weer een verschil in zijn? Jorden, je zegt dit past goed in lijn van iets, een uitspraak,
die we al hebben gehad. Deze reso is juist ingediend om een concrete actie te
stimuleren. We hebben dit standpunt, maar we ventileren het niet genoeg en niet
concreet. Wij staan niet bekend als de partij die voor de menselijke maat nu opkomt in
het onderwijs. Terwijl we juist hier zo veel mooie dingen kunnen als CDJA. En Amber
dank je wel.
Robin Niemeijer: Ik hoor dat Lisanne zegt we mogen presteren. Heel fijn. Dan zeg ik kijk
dan toch even naar amendement drie, want prestatiedruk, ja vervang dat dan door
burn-out en depressieklachten. Want dus we mogen wel presteren, maar burn-out en
depressieklachten daar kunnen we dan naar kijken.
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Amendement 1 wordt verworpen.
Amendement 2 wordt aangenomen.
Amendement 3 wordt aangenomen.
De gewijzigde resolutie wordt aangenomen.
13. Deelsessies: Visiestuk duurzaamheid
Marc Haverkamp licht de procedure toe.

Uitspraak 1 en amendement 1

Bart Bouwman: In uitspraak 1 staat dat Nederland al het mogelijke moet doen om de
opwarming van de aarde te minimaliseren. Nou, dat lijkt me niet echt, niet alleen de
bedoeling. Het is niet echt christendemocratisch, want rentmeesterschap, dat is niet
alleen volledig inzetten op groen, zoals u misschien denkt. Maar het is ook dat we alles
in balans doen. We moeten stappen zetten die realistisch zijn. Daarom willen we de
uitspraak schrappen en vervangen, zodat we de doelstellingen van Parijs, dat we
daarnaar moeten streven en dat we realistisch moeten zijn met het implementeren van
duurzaamheidsdoelstellingen.
Mark van de Fliert: Wij zouden de uitspraak steunen en het amendement ontraden.
Onder meer omdat wij vinden dat je wel al het mogelijke moet doen om de opwarming
van de aarde te minimaliseren. Wat de heer Bouwman hier zegt ondersteun ik volledig,
het moet in balans, maar daarom nemen wij visiestukken aan die staan binnen ons
gehele politieke programma en die moeten ook al zodoende worden gelezen. Je kunt
geen enkel stuk of resolutie die wij aannemen puur onafhankelijk lezen. Dat is altijd
onderdeel van het bredere kader van het CDJA-programma.
Anoniem: Volgens mij wordt in dit amendement de uitspraak een beetje verdraaid,
want hierin staat dat we er alles aan moeten doen om het akkoord van Parijs te halen
en niet per se al het geld dat we hebben uitgeven aan alleen maar duurzaamheid. Dus
het is al enigszins in balans, alleen we hebben een afspraak gemaakt in Parijs en daar
moeten we ons aan houden, vind ik. Daarom moeten we ook alles eraan doen om
daarnaar te streven en dus ik denk dat deze uitspraak moet blijven staan.
Arjen Veerman: Dit stuk is geschreven door een brede groep, er zijn 4 onderdelen die
allemaal een eigen hoofdauteur hebben gekregen, waar ik wel heb gesteund. Die
(hoofdauteur) dan de leiding had over het stuk, om een balans te vinden tussen
economische, ecologische en sociale duurzaamheid, zoals Ruub Lubbers altijd zei en
waar wij ook echt in geloven. Er is geprobeerd dat in het hele stuk te verwerken en de
vragen hier zal Martijn beantwoorden, omdat hij hoofdauteur van dit gedeelte was.
Martijn Sanders: Bart, bedankt voor je amendement. Die ontraden we. We hebben
geprobeerd om een stevige visie op duurzaamheid neer te zetten, en daarmee ook
stevige uitspraken gedaan, namelijk dat we alles in het werk moeten stellen om die
klimaatdoelstellingen te halen. Daar hebben we ons aan verbonden. We hebben als
CDJA ook gezegd: ‘daar moeten we ons aan houden.’ Dus dan moeten we ons ook
daarvoor gaan inzetten. Natuurlijk moet het altijd realistisch zijn, dat ben ik helemaal
met je eens en volgens mij sluit de uitspraak dat ook niet uit. Maar ik wil op voorhand
het gaan afzwakken in een uitspraak ontraden, ik zou gewoon een stevige uitspraak
willen neerzetten. Dat is deze en ik raad je aan om hier mee in te stemmen.

Amendement 1 wordt verworpen.
Uitspraak 1 wordt aangenomen.
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Uitspraak 2 en amendement 2
Martijn Sanders: Volgens mij kunnen we dit amendement gewoon overnemen, want ik
heb het idee dat het woordje markt, dat wordt toegevoegd, dat is weggevallen bij de
voorbereiding van dit stuk. Dus volgens mij kunnen we die gewoon overnemen.

De gewijzigde uitspraak 2 wordt per acclamatie aangenomen.
Uitspraak 3 en amendementen 3, 4 en 5
Janno Meijer: Het heeft eigenlijk weinig met duurzaamheid of energie te maken. Het
gaat hier gewoon om het bestuur van ons aller land. Er staat namelijk dat de
rijksoverheid bindende duurzaamheidsdoelstellingen moet formuleren per gemeente
en de overheid kan medebewind nastreven, maar niet de beleidsvrijheid zodanig
inperken als dat hier in de uitspraak is opgenomen.
Bart Bouwman: Wij hebben amendement 4 voorgesteld omdat het top-down opleggen
van doelstellingen, zoals in de oorspronkelijke uitspraak stond, tegen het
subsidiariteitsbeginsel in gaat. Het subsidiariteitsbeginsel betekent namelijk dat
wanneer uitvoering op lokaal niveau plaatsvindt, dat ook de beslissing op lokaal niveau
dient genomen te worden. We zijn het echter met de opstellers van het visiestuk eens
dat duurzaamheidsdoelstellingen minder vrijblijvend moeten zijn voor gemeenten.
Daarom pleiten we voor de invoering van maatregelen binnen de gemeente, waarbij de
invoer van duurzame energie van buiten nog eens boven de eigen inspanningen op
komt.
Robin Niemeijer: Burgers kunnen op dit moment al inspreken bij gemeenteraden. Dus
als zeg burgers hebben een idee, dan is het de taak voor een gemeenteraadslid om te
zeggen: ‘nou we gaan naar de burgers.’ Haal daar input vandaan, want je bent ook
volksvertegenwoordiger. En daarnaast zou dit kunnen pleiten voor een
volksreferendum op regionaal niveau, waar wij absoluut heel erg tegen zijn.
Jannes Paas: Ik denk hierbij dat het mooie aan deze uitspraak is dat het toch een beetje
vastlegt dat we het samen gaan doen, dat we samen allemaal een steentje bijdragen om
ons hieruit te helpen. Dat is ook een van de belangrijkste waarden van onze partij. Ik
denk dat we deze uitspraak gewoon moeten steunen.
Martijn Sanders: De uitspraak in zijn geheel, amendement 3, dat ontraad ik. We hebben
hiermee willen opschrijven dat.. Gemeenten hebben natuurlijk moeite met het
implementeren van hun duurzaamheidsdoelstellingen. Zij hebben grote ambities, ze
willen heel veel en dat is mooi. Maar het blijkt in de praktijk heel moeilijk om dat waar
te maken. Wat deze uitspraak doet is hun een handvat geven, namelijk bindende regels
vanuit de overheid. Daar kunnen zij zich aan vasthouden, daarmee kunnen ze zich ook
naar de burger verantwoorden van we hebben deze gekregen en we gaan dit ook zo
doen en niet te veel tegenspraak krijgen, zodat zij kunnen terugvallen op een bindende
doelstelling van de overheid. We zien het ook gewoon echt als hulp aan de gemeenten.
Vandaar dat we deze uitspraak hebben opgenomen. Amendement 4 ontraad ik, we zien
dat gemeenten daar gewoon moeite mee hebben om die doelstellingen te halen. Op het
moment dat er te veel vrijheid in de gemeenten zelf gaat zijn, te veel discussie, ja, dan
komen we er niet. Er moeten echt gewoon harde regels komen, harde eisen komen
vanuit de overheid. Zeggen van ‘jongens, dit zijn de doelstellingen en die gaan we
halen.’ Amendement 5, het betrekken van de burgers, die ontraad ik, het lijkt me juist
ontzettend belangrijk dat de burgers ook zo veel mogelijk worden betrokken.
Draagvlak is altijd goed. In deze vorm, extra draagvlak door middel van inspraak, de
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gemeenteraad is al verkozen, maar ja, sommige mensen die hebben gewoon
rechtstreeks te maken met die windmolen of die zonnepanelen, dus het vereist gewoon
wat extra draagvlak. Volgens mij past het heel erg bij ons gedachtegoed dat we burgers
hierbij maximaal betrekken.
Janno Meijer: Ik blijf iets hebben tegen het woord ‘bindend’, maar daar ben ik net al op
ingegaan. Wat ik me afvraag is waarom er energie staat. Er zijn al zoveel zaken die
vanuit de rijksoverheid worden neergelegd bij gemeenten, wat ook mogelijk gemaakt
wordt om op gebied van energie te verduurzamen. Dat is niet de grootste opgave. De
SDE-regeling, de postcode-regeling, de salderingsregeling, terugleversubsidie gaat er
komen, er zijn al zo verschrikkelijk veel dingen die in de gemeenten kunnen gebeuren.
Bindende afspraken, ja, ik vind persoonlijk, de gemeente en de burger is ook zelf aan
zet. Er zijn grenzen aan wat je als rijksoverheid moet willen doen.
Bart Bouwman: Ik wil wat de vorige spreker zegt, wil ik overnemen. Daar ben ik het
gewoon mee eens. Wat de meneer die achter mij stond zei, mensen hebben al
verschillende manieren om inspraak te leveren. Willen jullie meer of andere vormen
van inspraak bovenop participatieprojecten, co-creatie, inspraken bij gemeenteraad.
Willen jullie nog meer van dat soort dingen?
Martijn Sanders: Ja, ik val in een beetje herhaling, namelijk dat gemeenten moeite
hebben met die duurzaamheidsdoelstellingen en ook die energiedoelstellingen.
Windmolens, niemand wil een windmolen in zijn achtertuin. Je gaat krijgen dat burgers
het gaan doorschuiven. Het makkelijkste is dan de ambitie van de gemeente verlagen.
Het klopt. Er gebeurt al heel veel, er zijn al heel veel regelingen, maar desondanks
worden die duurzaamheidsdoelstellingen van gemeenten niet gehaald. Ik denk dat het
echt tijd si voor een stevige uitspraak, namelijk dat er gewoon bindende doelen moeten
komen vanuit de rijksoverheid.

Amendement 3 wordt verworpen.
Amendement 4 wordt aangenomen.
Amendement 5 wordt verworpen.
De gewijzigde uitspraak 3 wordt aangenomen.
Uitspraak 4 wordt per acclamatie aangenomen
Uitspraak 5 en amendement 6, 7 en 8
Janno Meijer: Ik heb eigenlijk drie opmerkingen. Ten eerste is er onderzoek dat stelt
dat het helemaal geen zin heeft om CO2 in de grond op te slaan, omdat op land opslaan,
de ontwikkeling te lang duurt om het goed te doen, in relatie tot het moment dat de
CO2 uit de lucht moet zijn. Ten tweede zijn er heel veel onderzoeken die laten zien dat
CO2 terugpompen in de grond, ook aardbevingen kunnen veroorzaken. Met de hele
Groningen-problematiek, zou ik dat toch niet op mijn geweten willen hebben. Op land
wil de Nederlander ook helemaal geen CO2 opslaan. 84% van de Nederlanders heeft
liever dat er windmolens binnen 1 km radius worden geplaatst van de eigen achtertuin
dan dat er CO2 de grond in gaat. Daar is onderzoek naar gedaan, dus ik zou de
uitspraak als geheel willen ontraden.
Bart Bouwman: Over amendement 6, maatregelen om de hoeveelheid CO2 in de lucht
te beperken dienen ook kostenefficiënt te zijn. Want ook financieel rentmeesterschap
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is een deel van rentmeesterschap. Waarom moeten we dure projecten opstarten om
een paar ton CO2 uit de lucht te halen, terwijl we met andere, veel goedkopere
manieren veel meer CO2 uit de lucht kunnen halen. Wij zeggen: laat de natuurlijk zijn
werk doen, daar bereiken we veel meer mee.
Robin Niemeijer: Het eerste, zonder lokaal draagvlak. Uit onderzoek van PWC blijkt
dat 86% van de burgers het niet ziet zitten dat CO2 wordt opgeslagen. Ten tweede,
CO2 opslag kan aardbevingen veroorzaken. In de gebieden in Groningen, maar ook in
de rest van Nederland. Tot slot, CO2 wat opgeslagen is kan ook naar boven trekken en
in de huizen weer vrijkomen. Dan ademen de burgers dus gewoon CO2 in.
Monica Breur: Ik wil kort amendement 8 toelichten. Dat CO2 opslag zou moeten
plaatsvinden zonder lokaal draagvlak, ik denk dat bijna niemand hierop zit te wachten.
We weten nog allemaal hoe erg de protesten waren toen dit voorgesteld werd, vandaar
dat wij amendement 8 hadden ingediend. En ik wil een punt van orde maken, dat is dat
we namelijk gewoon eerst amendement 7 in stemming moeten gaan brengen zo direct
en dan amendement 6, foutje van de secretaris.
Ties Eigenhuis: Ik ben het ten zeerste oneens met de uitspraak. Dat komt omdat deze
technologie verre van goed ontwikkeld is. Er zijn heel veel hiaten en heel veel risico’s,
als er iets fout gaat zijn die heel groot. Er werd net al genoemd, we ademen meer CO2
in. Ze hebben een keer geëxperimenteerd bij een dorpje in Nigeria was het volgens mij,
daar kwam een enorme bel CO2, ik kan u vertellen, dat dorp heeft het niet overleefd.
Martijn Sanders: Ik proef in de zaal wat weerstand tegen deze uitspraak van de opslag.
We hebben hoge ambities ten aanzien van het klimaat. Het is absoluut nodig om op
korte termijn CO2 uit de lucht te halen, een van de bewezen methoden daarvoor is
opslag ondergronds. Ik ben het met u eens, de wetenschap is nog niet volledig
uitgekristalliseerd. Op het moment dat we dit gaan schrappen zeggen we ook nee tegen
de hele technologie. Ik denk dat er ook absoluut meerwaarde is dat we dit gaan doen.
Het is misschien nog niet helemaal uitgekristalliseerd, maar laten we eens beginnen
met pilots. Dat hoeft niet per se onder steden te zijn. Dat kan ook in gasvelden onder de
Noordzee, daar heeft niemand last van, kan toch heel veel opleveren als het gaat om
het onttrekken van CO2 aan de lucht. Dus ik zou zeggen absoluut voor stemmen voor
deze uitspraak, want er is gewoon veel nodig om het klimaat een handje te helpen.
Het voorstel van laten we dan de natuurlijke, inheemse flora verbeteren, nou, je noemt
de uitspraak zelf een kostbare technologie. Ik vraag me af hoeveel dit dan wel niet zal
kosten. Er wordt ook nergens genoemd wat dit dan zou opleveren. Ik vind het een leuk
gebaar, maar het zet echt geen zoden aan de dijk, dus ik zou dit ook gewoon ontraden.
Bart Bouwman: In deze uitspraak zien we hele dure maatregelen. Dat zien we ook in de
andere uitspraak terugkomen. Ik wil daarom een opmerking maken dat we binnen dit
visiestuk over implementatiemaatregelen praten die niet tientallen miljarden, maar
honderden of duizenden miljarden gaan kosten. Wees daar even bewust van. Want het
kost heel. Veel. Geld.
Spreker onbekend: Dan moet je ook geen kinderen hebben, dan kost het je ook heel
veel geld zo meteen. Leven kost nou eenmaal geld. Ik zou even een nieuw puntwillen
aansnijden. Een van de reden waarom ik fel tegen deze techniek ben is omdat deze
techniek ervoor zorgt dat huidige systemen die draaien op fossiele brandstoffen intact
kunnen blijven. Door namelijk de kosten, de sociale kosten van die emissies, die worden
door deze techniek, worden die naar beneden gebracht. Dan wordt het kantelpunt, het
moment dat duurzame technologieën, dat die goedkoper worden dan de technologie
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die wij nu gebruiken, die al voldraaien op fossiele brandstof, dat punt stel je uit naar de
toekomst en ik denk juist dat we nu meer moeten gaan inzetten op daadwerkelijk
duurzame technologieën, die niet meer draaien op fossiele brandstoffen, dan op de
huidige technologieën verduurzamen, die dan minder fossiele brandstoffen verbruiken.
Martijn Sanders: Ik vind het jammer dat de sprekers hier de zaal bang maken met
getallen als duizenden miljarden en aardbevingsgevaar. Volgens mij is dat helemaal niet
aan de orde, dat is schromelijk overdreven. Het klimaatprobleem vraagt om een snelle
en ingrijpende actie. CO2 opslag is een bewezen methode. Daar kunnen we mee
beginnen, met pilots. Dus ik zou zeggen laten we dit gewoon staan. We gaan hiermee
aan de slag en mocht het ooit blijken dat het toch niet werkt, dan gaan we het doen
zoals het wel kan. Om op voorhand te zeggen we gaan dit niet doen, door bangmakerij
vind ik echt jammer.

Amendement 7 wordt aangenomen en de uitspraak 5 wordt daarmee geschrapt.
Uitspraak 6 en amendement 9 en 10
Janno Meijer: Het stoken van aardgas, het gebruiken van meer steenkool dient te
stoppen om CO2 te verminderen. Nou hebben wij in Nederland de meest efficiënte
kolencentrales van de Europese Unie. Er gaan er twee die veel vervuilen dicht, dankzij
D66 en ChristenUnie al in 2024. Alleen wat gebeurt er op het moment dat wij sneller
overgaan, dan kunnen wij onze opgave en onze energiebehoefte, daar kunnen wij niet
in voorzien met onze duurzame bijstook van bijvoorbeeld hout, waar je ook je
kanttekeningen bij kan zetten. Maar dan gaan we dus energie inkopen van bijvoorbeeld
Duitsland of Frankrijk of van een ander land. En dat komt dan uit een centrale die juist
minder groen is dan die wij nu zelf hebben. Dus ik heb zoiets van laten we alsjeblieft
niet die kolencentrales met zo’n enorme snelheid sluiten, dus ik zou uitspraak 6 ook
ontraden.
Bart Bouwman: In de uitspraak staat dat we meer aardgas moeten gaan stoken.
Volgens mij gaan we in Nederland juist van aardgas af en lijkt het me niet echt
verstandig om Russisch aardgas te gaan gebruiken. Dus wij willen dat stukje vervangen
door de tweede kerncentrale in Borssele, want bij de energiemix hoort ook
kernenergie.
Robin Niemeijer: Toelichting bij amendement 9 is ook van het stoken van meer aardgas,
maar we moeten van het aardgas af. Aardgas halen uit Rusland lijkt ons niet handig.
Wees in ieder geval onafhankelijk en voorzie dan in je eigen energiebehoefte door
middel van duurzame zonne-energie of windenergie of noem het maar op.
Jannes Paas: Ik ben helemaal voor het uiteindelijk weghalen van de fossiele
brandstoffen. Ik vind alleen wel dat we eerst een alternatief nodig hebben, dat we eerst
ervoor zorgen dat we onszelf kunnen redden en dat we niet alleen maar moeten gaan
leven op het importeren van energie, dus daarom ben ik hierop zich tegen.
Mark van de Fliert: In reactie op amendement 9, ik snap het punt van de indieners,
helemaal vanuit Groningen, dat aardgas gevoelig ligt. Ook met de visie op Rusland. Ik
ben ook zeer tegen het importeren van gas uit Rusland. Maar, er komt heel veel
aardgas uit Noorwegen of uit Algerije bijvoorbeeld, dus daarvandaan kunnen we ook
aardgas halen. En aardgas lijkt een redelijke vorm te zijn om op korte termijn de
transitie te maken. Wat betreft amendement 10, heel kort, een tweede kerncentrale
lijkt mij niet een goed idee als we kijken naar hoeveel omgevingsgevaar en onrust dat
voor de lokale bevolking oplevert.
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Martijn Sanders: Volgens mij zijn we het er allemaal over eens dat kolencentrales en
steenkool het meest CO2 uitstoot en dat we daar op termijn van af moeten. Volgens
mij doet deze uitspraak geen uitspraak over versnelde sluiting van kolencentrales dus
ik begrijp de opmerking van Janno niet helemaal. Volgens mij kan dan gewoon deze
uitspraak blijven staan, want ja, we hebben hoge ambities, hoe kunnen we het snelst
CO2 verminderen en daar biedt deze uitspraak tal van opties voor.
Bart Bouwman: Ik wil graag onze DB’er Politiek verbeteren, de tweede kerncentrale in
Borssele. Daar is het CDJA gewoon lekker voor. Staand standpunt.

Amendement 9 wordt verworpen
Amendement 10 wordt verworpen
Uitspraak 6 wordt plenair opnieuw in stemming gebracht.
Uitspraak 7 en 8 worden per acclamatie aangenomen
Uitspraak 9 en amendement 11
Bart Bouwman: Het amendement, de visiegroep heeft hele goede en hoge ambities,
maar de maatregelen blijven soms nog achter. Wij wilden minder ambitie, hogere
maatregelen. Daar is dit een voorbeeld van. Dit kan best sneller, nieuwbouwwoningen
kunnen nu al energieneutraal gebouwd worden, dus over 7 jaar is er nog meer
kostenefficiëntie, dus dit kan best wel.
Martijn Sanders: Ik denk steun voor dit amendement, mooi om te horen dat er steun is
voor de ambities en de maatregelen, dus ik denk we dit dat gewoon als schrijfgroep
willen overnemen

De gewijzigde uitspraak 9 wordt per acclamatie aangenomen.

Het geheel van het deelvisiestuk wordt per acclamatie aangenomen, onder
voorbehoud van de uitspraken die plenair opnieuw in stemming gebracht zullen
worden.
Spreker Fons Lambie
15. Verkiezingen AB

Marc Haverkamp roept alle AB-kandidaten naar voren op het podium
15.1 Noord-Holland
Beiden kandidaten voor Noord-Holland konden helaas niet aanwezig zijn.
15.2 Gelderland
Marc Haverkamp: Wat is een goede christendemocraat?
Robert Klaassen: Je bent goed geïnformeerd, dat is de vraag die ik altijd stel aan
kandidaat-werkgroepvoorzitters en kandidaat-DB’ers in het AB. Wat mij betreft is een
goede christendemocraat iemand die zich laat leiden door de vier kernwaarden, met
veel creativiteit, die ook veel durf heeft en lef. Die tegen het DB durft in te gaan, maar
die ook constructief durft mee te denken. Die de afdelingen vertegenwoordigd, maar
daarin ook een compromis kan maken tussen de verschillende standpunten. Dat is
nogal lastig als je in Gelderland allerlei verschillende standpunten hebt, van biblebelt
tot Nijmegen. Dus iemand die al die facetten kan combineren is volgens mij een goede
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Christendemocraat.
15.3 Zeeland
Marc Haverkamp: Esther, wat wil jij gaan doen in het AB?
Esther Francke: Het mooiste plekje van Nederland, Zeeland, wil ik goed
vertegenwoordigen, samen met de andere AB’ers en DB’ers constructief nadenken
over de richting van onze vereniging. Om dit voor iedereen een zo’n leuk mogelijke plek
te maken waar iedereen veel kan leren.
Marc Haverkamp: Abel, hoe ga jij haar als plaatsvervanger ondersteunen?
Abel van der Sluis: Ik denk dat het heel belangrijk is dat ik niet in die zin
plaatsvervanger ben, als Esther er niet is, dan ben ik er nog. Esther en ik doen dit
samen, wij gaan er samen voor zorgen dat Zeeland ook goed vertegenwoordigd wordt
in het algemeen bestuur. WE hebben allebei Zeeland in het afgelopen jaar zien groeien
naar een mooie bruisende afdeling en we gaan er samen voor zorgen dat die ook een
goeie vertegenwoordiging krijgt in het algemeen bestuur.
15.4 Noord-Brabant
Joep van Oss was helaas niet aanwezig tijdens de ALV.
15.5 Utrecht
Marc Haverkamp: Berj, wat wil je voor Utrecht gaan betekenen?
Berj Khassab: Ik draai nu al twee jaar lang al mee in het AB, toen ik aantrad gaf ik aan
dat er in de provincie Utrecht dingen fout gingen. Oud bestuur, vergrijsd ledenbestand,
leden kwamen niet meer opdagen. Ik heb toen gevraagd om jullie vertrouwen in mij, om
verandering in gang te brengen. Die verandering kwam in de twee jaar sinds dat ik
aantrad in het AB, samen met de andere provincies, die een goed voorbeeld hebben
gegeven. Gelderland, Groningen, Limburg. Ik heb die ervaring opgedaan, ik heb met het
bestuur in Utrecht gepraat en dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een nieuw bestuur,
een vijftallig bestuur. Sindsdien is Utrecht weer levendig en ik wil in de komende twee
jaar Utrecht weer op de kaart brengen, dat wil ik doen door bijvoorbeeld te zijn op het
congres met Utrechtse leden, en ook resoluties in gaan dienen.
15.6 Zuid-Holland
Arjen Veerman: Kort van stof zijn is denk ik ook mijn grootste leerpunt. Ik zal gelijk mijn
best doen. Ik heb zelf lokaal tweeënhalf jaar een afdeling mogen besturen, Den Haag,
en daarna twee jaar een werkgroep voorgezeten en wat ik het belangrijkste vind is die
kennis en ervaring ook meenemen het algemeen bestuur in en verder zou ik heel kort
van stof kunnen zijn door te zeggen: ik sluit mij volledig aan bij de woorden van de heer
Klaassen.
Jorden van der Haas: Mag ik een vraag stellen en een opmerking maken in de richting
van de heer van der Sluis? Ik werd namelijk getriggerd door zijn afsluiting van zijn brief,
waarin hij ingaat op een aantal Bijbelcitaten. Nou, die heb ik natuurlijk als rechtgeaard
katholiek op moeten zoeken. Die gaan over dat je als kind tot het koninkrijk Gods moet
komen. Nou, dat is mooi natuurlijk. Ik hoop niet dat hij daarmee wil zeggen dat je dat
alleen maar als kind naar de hemel kan, maar dat je ook al achttien plus mag zijn. Maar
ik zag daar ook in dat hij eigenlijk een echte protestant is, en dus de andere boeken, die
er ook zijn, niet gelezen heeft. Namelijk de katholieke boeken. Ik heb bijvoorbeeld even
in de aanbieding hoofdstuk negen van het boek Wijsheid. Dat heet zo mooi
deuterocanoniek. Dat is een gebed om wijsheid. Ik zou tegen hem willen zeggen lees
dat ook door, om de andere kant ervan te zien. Maar, ik had ook een vraag. Die is wel
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serieus. Je bent hoofdredacteur van Interruptie, dat is een AB-commissie en je wordt
nu AB’er, als men voor jou stemt. Kan dat volgens jou?
Abel van der Sluis: Ja het is ten eerste, Jorden, ik ken de deuterocanonieke boeken. Ik
heb ze nog niet gelezen, maar ik ga het zeker opzoeken wat je me zojuist hebt
aangeraden. Dat komt goed. Daarnaast, ik ben inderdaad voorzitter van een commissie
die door het AB ook wordt ingesteld. Dat is ook een van de redenen waarom ik slechts
plaatsvervangend ab’er ben geworden. En daarnaast kan ik ook bij dezen beloven dat ik
er ook voor zal zorgen dat als het in het AB over de Interruptie zal gaan ik mij niet zal
bemoeien met de besluitvorming of oordeelsvorming daarover en dat iedereen mij er
op mag aanspreken als ze denken dat mijn twee functies in dit geval met elkaar in strijd
komen.
16. Verkiezingen DB
16.1 Penningmeester

Marc Dorst licht zijn sollicitatie toe.
Gerben ter Veen: Marc, dankjewel voor je dienst de afgelopen tijd. Ik heb een vraag aan
jou. Financieel staat het CDA onder druk en daar merken we als CDJA ook wat van.
Stel nou dat we onherroepelijk in een situatie komen waar toch bezuinigd zou moeten
worden, waar zou jij dan op willen bezuinigen?
Marc Dorst: Dat is een goeie vraag. Het lastige aan onze structuur is dat wij heel veel
verschillende potjes hebben voor heel veel verschillende dingen. Dus, bezuinigen gaat
al snel via de kaasschaafmethode. Daarom zou ik niet in eerste instantie niet gelijk heel
veel willen bezuinigen. Ik zou in eerste instantie proberen extra inkomsten te
genereren. Ik heb een klein onderzoekje gedaan bij andere PJO’s en ik merk gewoon
dat wat wij binnen halen aan geldgiften veel minder is dan de JS en de JOVD. Ik denk
dat we daar nog een hele grote stap in kunnen maken. Daar ga ik het komend jaar ook
mee aan de slag. Ik zit te denken aan een fundraisingsdiner, zoiets. Kijken of we wat
commerciëler kunnen denken op sommige gebieden. Dus dat zou mijn oplossing zijn en
anders wordt het kaassschaaf.
Jorden van der Haas: Twee korte vragen, als het mag. Ten eerste, digitaliseren van de
financiële administratie, betekent dat ook dat er automatische incasso’s meer gaan
plaatsvinden bij de contributiegelden. Dat lijkt me namelijk wel mooi. Ten tweede zeg je
het centraliseren van de rekeningen. Nou, er zijn penningmeesters voor jou geweest,
die stonden gisteren allebei aan de microfoon, die zijn daar dusdanig zwaar op
bevraagd dat ze het nooit hebben durven doen. Nu staat in deze brief van jou dat je het
wel gaat doen. Hoe verhoudt zich dit tot in die zin gespreide verantwoordelijkheid en
dan met name de autonomie die afdelingen hebben. Tuurlijk, het is veel werk op
telkens nieuwe rekeningen en rekeninghouders en bankpassen aan te vragen, maar is
dit dan de oplossing en kan dit op deze manier?
Marc Dorst: Op dit moment heeft het CDA de contributieronde gedaan. Die heeft dan
overal ook een papiertje bijgedaan van wil je een automatische incasso afgeven.
Volgende week of de week daarop gaan wij even de mensen uitzoeken die nog niet hun
contributie hebben betaald. Die gaan we allemaal een link sturen. Als zij akkoord geven,
geven ze ook een automatische incasso af voor de komende jaren. Wij hebben het CDA
ook weten te overtuigen van het nut daarvan en die zijn ook al hun leden naar
automatische incasso om aan het zetten. Wat dat betreft is dat wel echt een omslag
geweest het afgelopen jaar, want ze waren er heel huiverig voor, omdat mensen toch
graag papier wilden hebben. Zij zien nu ook het nut in van automatische incasso, dus ik
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zie dat binnen een jaar al onze leden automatische incasso hebben, daar zie ik geen
probleem in. Je tweede vraag over het centraliseren van de bankrekeningen. Dat moet
ik even uitleggen. Nu moet een penningmeester naar een lokale bank toe en die moet
daar een wissel aanvragen. Een lokale bank snapt vaak niet helemaal hoe onze
constructie zit omdat het lastig is. Het CDA gaat om naar Rabobank Utrecht en vanuit
daar kunnen alle penningmeesters een nieuwe rekening aanvragen en een nieuwe pas
aanvragen. De autonomie is helemaal gewaarborgd, we gaan het alleen op een centrale
plek de vraag indienen, zodat het voor mij en voor de penningmeesters ook een stuk
minder rompslomp is en het een stuk sneller gaat.
Monica Breur: Als je de bankrekeningen gaat centraliseren, ik krijg dagelijks mailtjes
van iedere Rabobank in heel Nederland, in de secretaris inbox. Gaat die dan ook over
naar de penningmeester?
Marc Dorst: Ja, prima.
16.2 HRM en Afdelingen

Job van den Broek licht zijn sollicitatie toe.
Scott van den Broek: Je doet een oproep aan afdelingsvoorzitters, hier heb je er een
met dezelfde achternaam. De macht terugleggen bij de afdelingen. Volgens mij is
gisteren duidelijk geworden dat afdelingen vooral al autonoom zijn, dat ze de
mogelijkheid hebben om hun eigen activiteiten te organiseren, hun eigen standpunten
ook lokaal kunnen verkondingen. Hoe moet ik dat dan zien? Wat ga je dan concreet
eigenlijk bij die afdelingen doen?
Job van den Broek: Het is mooi dat dat je aangeeft. De afdelingen zijn autonoom en dat
is ook een vrij unieke situatie als je kijkt naar hoe de andere PJO’s georganiseerd zijn.
Dat is vaak veel gecentraliseerder, veel minder invloed bij de afdelingen. Ik denk dat
dat ontzettend waardevol is. Wat ik meer bedoel met de macht bij de afdelingen is, hij
ligt er eigenlijk grotendeels al. Alleen er zijn natuurlijk verschillende stromingen binnen
de vereniging die dat anders zouden willen zien. Dat wil ik graag tegengaan want ik
denk dat de autonome afdeling echt een van de kernpunten van het CDJA is en ook een
van de meest waardevolle dingen. Ik zal er alles aan doen om die te kunnen behartigen
en die in stand te kunnen houden.
Scott van den Broek: Welke stromingen willen dat dan tegengaan?
Job van den Broek: Ik ga geen namen noemen of bepaalde dingen hier toelichten. Waar
het feitelijk op neerkomt is dat er mensen zijn die het anders zouden willen zien, die
meer macht bij het DB willen leggen. Ik denk dat dat niet de manier is hoe je deze
vereniging wil besturen en leiden.
Jos van Ginniken: Ik heb een gewetensvraag voor de heer van den Broek: Brabant of
Zeeland?
Job van den Broek: Ja, dat is een gewetensvraag, ik heb nu drie jaar in Zeeland
gewoond en ben nu afgestudeerd. Dus ik zal helaas weer moeten vertrekken. Ik heb
mijn vriendin er gevonden, dus Zeeland heeft zeker een plaatsje in mijn hart. Zoals
Brabant dat ook heeft, dus ik ga hier nu niet en publique de keuze maken tussen twee
provincies.
Arjen Veerman: Ik heb een vraag over HRM, het andere deel van je portefeuille. We
hebben daar een commissie voor. Voor zover ik weet is die in redelijke nood van
aansterking en een voorzitter en dergelijke. Ik vroeg me af hoe zie jij de HRM en
HRMcommissie voor jou en welke rol heb jij binnen de commissie?
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Job van den Broek: Vind ik een interessante vraag. Ik heb toevallig met Anne Zandberg
al gesproken afgelopen week om het daar kort over te hebben. Er moet inderdaad
versterking komen bij de HRM commissie en dat wordt ook een van mijn speerpunten
om dat in de eerste weken te gaan doen, om ervoor te zorgen dat er een voltallige
commissie zit. Mijn rol in die commissie zal een beetje vergelijkbaar zijn met mijn rol
binnen de afdelingen. Ik zal vooral luisteren naar wat de HRM commissie aangeeft en
wat de HRM commissie denkt dat er moet gebeuren en dat ga ik proberen zo goed
mogelijk uit te voeren.
16.3 Ledenwerving en Activiteiten
16.3.1. Branco Winkels

Branco Winkels licht zijn sollicitatie toe.

Danny Smit: Ik had twee vragen. Je ziet er prachtig gesoigneerd uit en je hebt een guitig
koppie. Tot welke van de procenten behoor je, tot de 35% van onze mannelijke
afdelingen of tot die andere?
Branco Winkels: Tot die andere.
Danny Smit: Hoe denk je alle afdelingen af te gaan?
Branco Winkels: Door er gewoon proactief heen te gaan. Als je in het DB zit vind ik het
niet meer dan normaal dat je gewoon naar de afdelingen toegaat, zeker met zo’n
portefeuille. Je moet gewoon je gezicht laten zien. Dat kost tijd en dat kost moeite,
maar ik wil best toezeggen dat ik gewoon overal langskom.
Arjen Veerman: Bedankt voor je kandidatuur, ik denk twee sterke kandidaturen
tegenover elkaar, waar ik altijd heel blij van wordt. Jij hebt een punt aangedragen over
participatie binnen de vereniging en over de deelsessie op het nieuwe ledenweekend
daarover. Je zegt dit moeten we implementeren, maar ik ben heel benieuwd welke
specifieke dingen jij zou willen implementeren als DB’er.
Branco Winkels: Dat is een goeie vraag, ik heb niet de hele deelsessie meegekregen,
dus het is voor mij heel moeilijk daar op inhoud een antwoord op te geven. Maar als ik
het word, heb ik gewoon daar toegang toe den dan gaan we daar gewoon op hameren.
Maar zeker die dingen, dat komt uit de vereniging, dat is participatie bevorderend.
Daar moet je iets mee, dat is geen vraag, dat moet gewoon.
Teunard Droog: Je triggerde mij met het verhaal over de mbo’ers. Alleen ging je er niet
echt heel diep op in. Ik ben wel benieuwd, omdat het verdomde lastig is om die mbo’ers
bij de politiek te betrekken, of je daar echt concrete ideeën bij hebt?
Branco Winkels: Ik ben het daar niet helemaal mee eens. Ik krijg dat wel vaker te horen.
Wij hebben in Rotterdam een politieke markt gehad op het Zadkine, een van de grotere
scholen. Daar zijn heel veel leerlingen geweest. Als je dat ziet, ze hebben misschien wat
meer tijd nodig, ze vragen allemaal wat door. Zodra je daar tijd en energie in steekt zie
je wel echt dat die daar ook gewoon behoefte aan hebben en dan kom je een heel eind.
Hoe ik dat dan precies zie, zo’n politieke markt dan bijvoorbeeld, dat was in het kader
van de verkiezingen. Dat zijn wel dingen waar ik gewoon potentie in zie, dat wil ik wel
door ontwikkelen, zodat dat een beetje landelijk ook kan. Maar, wat ik ook vaak hoor is
het CDJA is vaak bij introductieweekenden voor universitaire studies etcetera, maar
mbo blijft daar ook een beetje in achter en daar wil ik gewoon op inzetten.
Martijn Sanders: Ik ken je uit de afdeling Rotterdam, daar heb je het ook hartstikke
goed gedaan, dus ik ben ook blij dat er nu een Rotterdammer solliciteert, in
tegenstelling tot een derde Amsterdammer in het bestuur. We willen ook graag dat het
DB een afspiegeling is van de maatschappij, zoveel mogelijk. Volgens mij zit de man-
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vrouw verhouding nu ook goed. Nu nog een MBO’er. Ik denk dat het hartstikke goed is
dat je daarmee aan de slag gaat. Steun voor je sollicitatie.
Gerben ter Veen: Branco, naar welk lid van het huidig dagelijks bestuur kijk jij het
meest op?
Branco Winkels: Mark van de Fliert.
16.3.2 Renate Wijmenga

Renate Wijmenga licht haar sollicitatie toe
Scott van den Broek: Alvast sorry Renate, ik sta bekend als een behoorlijk kritisch
persoon. Wij hebben jou ook, zoals je net aangaf, in je campagne, bij de ALV van
Gelderland mogen zien. Deze vacature dat is er eentje daarvoor moet je heel veel langs
bij de afdelingen. Nu had je je flyer ook daar neergelegd, maar na het formele deel
vertrok je meteen. Je hebt een goeie baan, een drukke baan, maar de borrel en
kennismaking sloeg je over. Heb jij de tijd om dit bij de afdelingen te gaan doen?
Renate Wijmenga: Dat kan ik uitleggen, in mijn sollicitatiebrief staat nog dat ik bij ING
werk. Ik heb inmiddels een baan bij de provincie Noord-Holland, ik ben
beleidsmedewerker. Dus ik ben veel flexibeler en toen was ik toevallig, toen ik bij jullie
langs kwam, was het mijn allereerste week. Ik kon het dan niet maken om dan meteen
de volgende ochtend brak op mijn nieuwe werk aan te komen. Dat is de enige reden dat
ik daar toen eerder weg ben gegaan. Ik denk dat alle Groningers met mij kunnen
beamen dat ik daar de hele nacht met hen karaoke heb staan zingen. Dus dat ga ik ook
zeker doen als dat soort activiteiten weer komen. Ik regel een slaapplek en ik ben erbij,
absoluut.
Robin Niemeijer: Ik hoor heel veel over wie je bent als persoon, dat hebben we ook mee
mogen maken in Groningen. Je zegt van ja, je wil het met afdelingen gaan regelen. Da’s
mooi. Heb je nu ook al concrete ideeën waar je je echt hard voor wil maken?
Renate Wijmenga: Ik ga me echt hardmaken om heel veel te gaan promoten op
verschillende plekken voor de ledenwerving straks als de studentenperiodes gaan
aanbreken. Ik wil daar graag met jullie gaan staan en dan ben ik ook degene die het
liefste de eerste die daar staat om mensen aan te gaan spreken. Ik hoop dat ik het
eerste schaap ben dat over de dam springt en dat de rest volgt om mensen te gaan
overtuigen. Dat is mijn plan voor nu.
Filipe Duijf: De eerste vraag is eigenlijk heel kort. Je sprak net over studenten en geenstudenten activiteiten. Moet ik dan zo opmerken dat mbo’ers geen studenten zijn?
Renate Wijmenga: Nee, je hebt natuurlijk ook de mensen die niet studeren, die al aan
het werk zijn, zoals ikzelf. Ik ben eigenlijk ook al burger en studeer ook niet meer. Ik
schaar mezelf ook onder niet-student.
Filipe Duijf: Dan heb ik eigenlijk nog een vraag. Je had het over heel Nederland en ik
kom ook zelf op superveel activiteiten, maar eigenlijk zie ik jou bijna nooit tot nooit
onder de rivieren. Toen was mijn vraag eigenlijk, volgens mij heb je teveel op het
partijbureau gekeken naar onze Nederlandse landkaart die daar hangt, waaronder de
rivieren ook niet is. Wat ga je doen om daar ook zichtbaar te zijn?
Renate Wijmenga: Ik heb een auto gekocht, dus dat zorgt ervoor dat ik heel flexibel
ben.
Gerben ter Veen: Renate, als je zou moeten kiezen he, je kent onze afdelingen wel
redelijk goed. Welke lokale afdeling is nou het allerbest van allemaal?
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Renate Wijmenga: Ga ik daar uitspraken over doen? Nee, daar ga ik geen uitspraken
over doen. Ik vind dat elke afdeling op zijn eigen manier prachtig is, ik vind alle
afdelingen even mooi.
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Speech Lotte Schipper
CDJA-leden,
Hoewel jullie al even hebben kunnen genieten van de discussies, dansjes en een paar
drankjes op dit prachtige CDJA-congres, wil ik jullie ook van mijn kant van harte
welkom heten op dit congres en in de stad Hilversum. Dit is de regio waar ik vandaan
kom, en voor mij is het dus extra leuk jullie hier te mogen verwelkomen.
Vanaf jongs af aan word je verteld dat de tijd vliegt. Dat heb ik nu zeker ervaren: er is
alweer een jaar van mijn voorzitterschap van deze mooie vereniging voorbijgevlogen.
Afgelopen jaar hebben we met elkaar ontzettend veel werk mogen verzetten.
We mochten twee introductieweekenden organiseren met elk meer dan 50
deelnemers, ruim 400 nieuwe leden welkom heten, evenals 4 nieuwe afdelingen in
Gorinchem, Zwolle, Arnhem. én vers van de pers: afdeling Ermelo.
We mochten 700 jongeren presenteren voor de gemeenteraadsverkiezingen en tal van
keren aandacht vragen voor onze standpunten in de kranten, op de radio én televisie.
En waar doen we dat dan allemaal voor? Die reden zal voor iedereen weer anders zijn.
Ik vind dat wij als jongeren onze stem moeten laten horen en gelden. Wij moeten
meedenken over de koers die wordt uitgezet door de landelijke politiek. Omdat dit land
wordt overdragen aan ons en onze kinderen.
Daarom streden we ook zo hard voor de terugkeer van de basisbeurs, voor gelijke
kansen in het onderwijs. Een jaar gelden opende ik mijn speech door te vertellen
waarom ik heb gekozen voor het CDJA. Dat was omdat ik vond EN vind dat we niet
enkel voor ons zelf leven, maar ook voor de ander. Dat we ons niet moeten verstoppen
in zaaltjes maar de straat op moeten gaan. Niet langs de zijlijn moeten staan, maar mee
moeten doen.
Daarom zullen we ook het komend jaar van ons laten horen. En met een rede.
De economische positie van onze generatie is slecht. Het toekomstbeeld van onze
generatie staat in het teken van hoge studieschulden, krapte op de woningmarkt en
flexibele contracten. Twintigers en dertigers gaan er als enige leeftijdsgroep
economisch niet op vooruit. Dit gaat tot problemen leiden: jongeren zijn flexibel en
hebben energie, maar zelfredzaamheid kent grenzen. Tuurlijk zijn er jongeren die hun
broek makkelijk kunnen ophouden, maar er zijn ook steeds meer die buiten de boot
vallen. Juist voor hen moeten wij er staan!
Onze generatie moet op hoge snelheid een studie afronden en zich ook nog profileren
tegenover haar generatiegenoten door een bestuursfunctie, hoge cijfers en een
vrijwilligersfunctie. En vergeet niet de onbetaalde stages en werkervaringsplekken. En
dan is er nog de studieschuld, het tekort aan vaste contracten en een huis kopen zit er
sowieso niet bij, je mag zoeken op de huurmarkt met stijgende huurprijzen.
Er wordt veel van onze generatie verwacht. We zijn de meest intensief opgeleide
generatie ooit. En toch lijkt de toekomt zoveel meer onzeker dan die van onze ouders
en grootouders.
Dat is voor mij geen solidariteit tussen generaties. En juist alleen met die solidariteit
houd je de economie van Nederland vitaal. Als we het normaal vinden dat kinderen
bijdragen aan hun ouders, dan hoort daar ook bij dat ouderen wat inleveren voor de
positie van jongeren.
Ik merk onder mijn eigen vrienden, misschien hebben jullie dat ook wel, dat jongeren
zich regelmatig heel gemakkelijk bij de situatie neerleggen. In Amsterdam bijvoorbeeld
spreek je van geluk als je een studentenkamer van 650€ in de maand hebt gevonden.
Dat is níét normaal.
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Een jaar geleden sprak ik uit, wij zijn niet de 50 plus onder de jongeren. Nee: wij staan
voor solidariteit tussen generaties. Maar als er te weinig solidariteit is met jongeren,
dan trekken wij aan de bel.
Voor al onze generatiegenoten en de generatie die eraan komt. In dit regeerakkoord
staan amper voorstellen waardoor de millennial generatie er economisch op voor uit
gaat. Laat dat een wake-up call zijn voor iedereen, en zeker voor onze net gekozen
raadsleden. Ga met samen aan de slag voor onze generatie. Je hebt het CDJA achter je
staan.
Dank jullie wel.
Deelsessies mediatraining en EFS over het thema vluchtelingen
Plenaire Stemmingen over het visiestuk Duurzaamheid

Uitspraak 1 wordt aangenomen.
Gewijzigde uitspraak 3 wordt aangenomen.
Uitspraak 6 wordt aangenomen.
Het geheel van de behandelde uitspraken aangenomen, de overige uitspraken worden
behandeld in het AB.
18. Afscheid van de vertrekkende bestuursleden

Lotte Schipper bedankt de aftredende leden van het AB voor hun werk.
Marc Dorst bedankt Lisanne Spanbroek voor haar inzet in het DB. Lisanne houdt een
speech.
Lotte Schipper bedankt Anne Zandberg voor haar enthousiasme en inzet als
interimbestuurslid Ledenwerving en ledenbinding. Anne Zandberg spreekt de ALV toe.
19. Woorden van dank en uitreiking ledenwaarderingsprijs

Lotte Schipper bedankt de congrescommissie, de congresvrijwilligers, de
stemcommissie, dagvoorzitter Marc Haverkamp en reikt de ledenwaarderingsprijs uit
aan Bert-Jan Butijn.
Bert-Jan Butijn richt zich kort tot de ALV.
20. Uitslagen van de verkiezingen van het AB en DB
Jimmy Bastings: De dag die je wist dat zou komen, dan wordt je op een gegeven
moment toch door je eigen stommiteit voorzitter van de stemcommissie. Laten we
maar zeggen dat geen enkele goede daad ongestraft blijft. Voordat ik de uitslag bekend
ga maken even een paar korte constateringen en opmerkingen. Allereerst een heel
groot bedankje naar mijn twee waarde collega’s van de stemcommissie, Helmich en
Sabrina, die samen met Monica en mij net ons een kleine twee uur hebben laten
opsluiten in een bedompte ruimte waar wij stembiljetten door onze handen hebben
laten gaan. Ter zake, er zijn 119 stembiljetten ingeleverd. Niet alle stemmen waren
geldig, dat zal ik zometeen ook zeggen, de procedure nu is dat wij eers de AB’ers gaan
behandelen en daarna de DB’ers. Dan zal ik beginnen met de uitslag van het algmeen
bestuurslid uit Noord-Holland.
Noord-Holland
Effectief: Roel Kroese
Plaatsvervangend: Mezekir Semire
Voor: 102
Voor: 99

38

Tegen: 5
Blanco:6
Onthouding:6
Ongeldig:0

Tegen: 6
Blanco:6
Onthouding: 8
Ongeldig: 0

Roel Kroese wordt verkozen als effectief AB-lid namens Noord-Holland, Mezekir
Semire wordt verkozen als plaatsvervangend AB-lid namens de provincie NoordHolland.
Gelderland
Effectief: Robert Klaassen
Voor: 112
Tegen: 1
Blanco: 1
Onthouding: 4
Ongeldig: 1

Robert Klaassen wordt herkozen als effectief AB-lid namens de provincie Gelderland.
Zeeland
Effectief: Esther Francke
Voor: 105
Tegen: 8
Blanco:2
Onthouding: 4
Ongeldig: 0

Plaatsvervangend: Abel van der Sluis
Voor: 110
Tegen: 3
Blanco: 0
Onthouing: 6
Ongeldig: 0

Esther Francke wordt verkozen als effectief AB-lid namens de provincie Zeeland. Abel
van der Sluis wordt verkozen tot plaatsvervangend AB-lid namens diezelfde provincie.
Noord-Brabant:
Effectief: Joep van Oss
Voor: 99
Tegen: 6
Blanco: 7
Onthouding: 4
Ongeldig: 3

Joep van Oss wordt verkozen als effectief AB-lid voor de provincie Noord-Brabant
Jimmy Bastings: Dan een kleine aantekening bij de volgende drie kandidaten. Die
stonden namelijk op de achterkant van het stemformulier. Er zijn een elftal mensen die
niet hadden gerealiseerd dat er een achterkant van het stemformulier was.
Afijn, daardoor zijn de resultaten iets vertekend, maar nog steeds allemaal geldig.
Utrecht
Effectief: Berj Khassab
Voor: 99
Tegen: 4
Blanco: 0
Onthouding: 5
Ongeldig: 11

Berj Khassab wordt herkozen als effectief AB-lid namens de provincie Utrecht
Zuid-Holland
Effectief: Arjen Veerman
Voor: 84

Plaatsvervangend: Reinder van Meijeren
Voor: 94
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Tegen: 16
Blanco: 1
Onthouding: 7
Ongeldig:11

Tegen: 1
Blanco: 6
Onthouding: 7
Ongeldig: 11

Arjen Veerman wordt gekozen als effectief AB-lid namens Zuid-Holland. Reinder van
Meijeren wordt verkozen als plaatsvervangend AB-lid namens dezelfde provincie.
Jimmy Bastings: Als oud-AB’er kan ik alleen maar zeggen proficiat. Dan komen wij bij
de DB-posten:
Penningmeester
Marc Dorst
Voor:115
Tegen: 1
Blanco: 0
Onthouding: 3
Ongeldig: 0

Marc Dorst wordt herkozen als penningmeester van het dagelijks bestuur.
HRM & Afdelingen
Job van den Broek
Voor: 103
Tegen: 8
Blanco: 4
Onthouding: 3
Ongeldig: 1

Job van den Broek wordt verkozen tot dagelijks bestuurslid HRM & Afdelingen voor de
termijn van zes maanden.
Jimmy Bastings: En dan komen wij bij de laatste stemming, dat is die voor de post
ledenwerving en activiteiten. Dat was best wel wat tel- en rekenwerk. We hebben het
dan ook als stemcommissie nodig geacht alle stemmen tweemaal te tellen. We hebben
de kandidaten ook al van de uitslag op de hoogte gesteld.
Ledenwerving en activiteiten:
Renate Wijmenga: 59
Branco Winkels: 53
Blanco:2
Onthouding:2
Ongeldig: 3

Renate Wijmenga is verkozen tot dagelijks bestuurslid ledenwerving en activiteiten
voor de termijn van 6 maanden.
21. Wilhelmus

Het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus wordt gezongen.
22. Rondvraag
Jimmy Bastings: Geacht DB, wat is er gebeurd met de dankbaarheidsprijs?
Marc Haverkamp: Het DB antwoordt dat dat voor het volgende congres is, met dan ook
een andere dagvoorzitter.
Klaas Valkering: Daar moeten we nog over stemmen, Marc, misschien mag je door.
Twee puntjes. De eerste, er staan prachtige banners, dat is aan het begin van het
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congres al verteld, die mogen met de desbetreffende afdelingen mee naar huis. Graag
zelfs. Er liggen ook tasjes achter om ze in te stoppen. Daar zijn wel twee opmerkingen
bij. De eerste is, geef even door aan mij wie de banner meeneemt en naar welke
afdeling. Niet dat Groningen straks met de banner van Amsterdam ervandoor gaat. Ik
breng nu mensen op ideeën. De tweede is, neem hem het volgend congres ook weer
mee, want dan hebben we weer zo’n mooie bannerwand. En een laatste vraag. Voor
mensen die morgen om een uur of elf in Amsterdam kunnen zijn. Ik heb acht kaarten
voor Buitenhof, daar zit onze voorzitter, Lotte Schipper en acht van jullie zijn van harte
welkom. We gaan niet met banner.

Lisanne Spanbroek roept op om ook Emma van der Heijden te bedanken, wat
vervolgens gebeurt.

Jannes Paas: Geacht DB, wie zit er eigenlijk achter het whatsappaccount?
Marc Haverkamp: Het antwoord van Klaas is dat dat voor eeuwig staatsgeheim blijft.
Jorden van der Haas: Constaterende dat wij recht hebben op transparantie,
overwegende dat transparantie heel goed bij onze grondbeginselen aansluit, spreekt
uit dat wij graag zouden willen weten wie er achter het whatsappaccount zit. Daar zou
ik graag stemming over willen, nu.
Klaas Valkering: Als oud-secretaris weet u dat er niet meer wordt gestemd tijdens de
rondvraag. Zo jammer.
Marc Haverkamp: Het schijnt dat je resoluties kunt indienen, dus ik adviseer dat.
Monica Breur: Dat kan alleen niet meer tijdens de rondvraag. Laatste puntje, een van
onze vrouwelijke congresbezoekers is deze mooie blauwe dopper kwijt, die vond ik
namelijk vanmiddag op de wc. Diegene mag zich bij mij melden.
(De Dopper is na afloop van de ALV terecht gekomen bij de rechtmatige eigenaar.)
23. Sluiting van de ALV

Marc Haverkamp bedankt de ALV en sluit de vergadering.
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Notulen door: Mevrouw Dokter Van der Vaart
Opmaak door: VZ Maan fanclub
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