Voorstel voor partijvernieuwing CDA Zuid-Holland
Besluit van de Algemene Ledenvergadering van het CDA Zuid-Holland, bijeen op woensdag
2 november 2019 te Capelle aan den IJssel:

Overwegingen
1) Het landelijk CDA is een traject gestart voor partijvernieuwing om te komen tot een
“open netwerkpartij”, simpeler van opzet en toegankelijker voor nieuwe
geïnteresseerden. Deze partijvernieuwing zal ook de provinciale en gemeentelijke
afdelingen raken.
2) Binnen het CDA Zuid-Holland is er ondanks de inzet van velen een aantal
zorgwekkende structurele ontwikkelingen, die vragen om onze huidige werkwijze
tegen het licht te houden:
➢ Daling van het aantal actieve leden. We zien dat veel commissies, platforms,
werkgroepen, regio’s en afdelingen steeds vaker op dezelfde vrijwilligers moeten
leunen. Dat begint steeds vaker te knellen.
➢ Daling van het totaal aantal leden. We verliezen elk jaar 500 leden. We zien dat
daarmee de financiële mogelijkheden teruglopen, ook voor professionele
ondersteuning. Daarmee komt meer op de schouders van vrijwilligers te liggen,
terwijl het lastiger is om mensen (langdurig) voor een relatief tijdrovende
bestuursfunctie te interesseren;
➢ Een relatief complexe interne partijstructuur, met veel gelaagdheid en zeer
wisselende opkomsten. Door o.a. herindelingen functioneert de regionale
structuur steeds minder. Kortere lijnen met afdelingen zijn nodig en mogelijk. De
appgroepen bewijzen hierin hun nut.
3) Op de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 4 juni 2019 is een aantal
uitgangspunten en denkrichtingen voor de partijvernieuwing vastgesteld. De nieuwe
structuur moet:
➢ Bijdragen aan de verdere verbinding met lokale afdelingen, in heel de provincie;
➢ Directe lijnen en snel contact vergemakkelijken;
➢ Nieuwe gezichten (leden en niet-leden) binden en boeien;
➢ Discussie op inhoud vergroten, met meer interactie tussen leden en
volksvertegenwoordigers/bestuuders;
➢ Flexibel zijn, zodat (financieel) ruimte ontstaat voor nieuwe projecten. Denk aan
terreinen als zingeving, klimaat & energie, grote steden;
➢ Bijdragen aan meer ‘verenigingsleven’ en het creeren van
ontmoetingsmomenten;
➢ Pragmatisch en simpel van opzet zijn;
➢ Passend zijn binnen de (toekomstige) reglementen van de partij;

4) De wijziging van de structuur is geen panacee, maar wel een noodzakelijke aanpassing
om de huidige provinciale afdeling te vereenvoudigen en toegankelijker te maken
voor geïnteresseerden. Buiten deze structuurwijziging zijn verdere stappen nodig om
de meerwaarde van de provinciale afdeling uit te bouwen door minder in structuren
en procedures te opereren, maar meer in inhoud en netwerk.

Besluiten
5) Bestuur:
a. De splitsing van het Bestuur in een Algemeen Bestuur en een Dagelijks
Bestuur wordt ongedaan gemaakt. Met ingang van 1 januari 2020 is er één
Bestuur, dat rechtstreeks verantwoording aflegt aan de Algemene
Ledenvergadering. Conform het Standaardreglement Provinciale Afdeling CDA
wordt de ledenvergadering minstens twee maal per jaar samengeroepen.
b. Het nieuwe Bestuur zal bestaan uit een oneven aantal van tenminste 7
personen, aangevuld met een aantal vertegenwoordigers van de netwerken
(zie verder). Dit gebeurt in overleg met de Algemene Ledenvergadering. De
huidige leden van het Dagelijks Bestuur gaan per 1 januari 2020 over in het
nieuwe Bestuur.
6) Lokale afdelingen:
a. Er is een informeel voorzittersnetwerk van lokale voorzitters. Dit
voorzittersnetwerk komt in de plaats van de verplichte regionale afvaardiging,
zoals dat in het huidige Algemeen Bestuur het geval is. Lokale afdelingen
kunnen uiteraard wel in regionaal verband blijven samenwerken als zij dat
wensen.
b. Elk bestuurslid krijgt een aantal afdelingen toegewezen om als vast
contactpersoon voor te fungeren.
7) Commissies/platforms/werkgroepen:
a. De huidige commissies, platforms en werkgroepen worden omgevormd tot
netwerken waarbij de toegankelijkheid voor nieuwe geïnteresseerden
(lid/niet lid, tijdelijk/langdurig) wordt vergroot.
b. Ook de netwerken zelf kunnen tijdelijk van aard zijn, bv. als een nieuw thema
om verdieping/kennisdeling vraagt.
c. Netwerken worden explicieter gekoppeld aan de fracties en kunnen worden
gevraagd om tijdens een Algemene Ledenvergadering een inhoudelijk
onderdeel te verzorgen.
d. Elk bestuurslid krijgt één of meerdere netwerken toegewezen om als vast
contactpersoon voor te fungeren.

