‘s-Hertogenbosch, 21 augustus 2020

Onderwerp: invulling politiek leiderschap zij aan zij, opmaat naar de Tweede
Kamerverkiezingen.

Beste voorzitter, beste leden van het landelijk bestuur,
Het CDA kan terugkijken op een spannende verkiezing van onze lijsttrekker en dat
tot het laatste moment. De verkiezing heeft de nodige media-aandacht gegenereerd
waarbij duidelijk werd dat er bij het CDA ook echt iets te kiezen was. Partijen die zich
er op laten voorstaan de democratie te willen vernieuwen kunnen hier een voorbeeld
aan nemen, zoals terecht werd opgemerkt in enkele dagbladen.
De uitslag leverde uiteraard een winnaar op in de persoon van Hugo de Jonge waar
wij ons allen achter scharen.
Wat echter niet uit het oog verloren mag worden is dat een bijna even groot deel van
onze leden hun stem aan Pieter Omtzigt heeft gegeven. Dan praten we nog niet over
het enorme aantal positieve reacties van niet-leden op de kandidatuur van Pieter
Omtzigt.
Ook Hugo de Jonge liet in zijn toespraak blijken zich terdege bewust te zijn van de
prestatie van Pieter Omtzigt en de steun die hij geniet binnen en buiten de partij. Hij
riep dan ook op om samen met Pieter Omtzigt als “running mate” met nieuw elan de
verkiezingen in te gaan. Die oproep steunen wij volledig.
CDA Brabant krijgt veel vragen vanuit leden hoe invulling gegeven gaat worden aan
dit voornemen Pieter Omtzigt te positioneren als “running mate”. Ook bij ons als
bestuur zelf leeft deze vraag en wij zouden dan ook graag op korte termijn hier
duidelijkheid over willen krijgen.
Enkele suggesties vanuit onze kant die recht doen aan deze verkiezingsuitslag:
De visie van zowel Hugo de Jonge als Pieter Omtzigt dienen in voldoende
mate herkenbaar terug te vinden te zijn in het verkiezingsprogramma;
Zowel Hugo de Jonge als Pieter Omtzigt moeten een passend mandaat
krijgen met betrekking tot de invulling van de kandidatenlijst;

-

Zowel Hugo de Jonge als Pieter Omtzigt moeten voldoende ondersteuning
krijgen in opmaat naar en tijdens de campagne;
Bepaal samen met Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt hoe de campagne
strategisch gevoerd gaat worden. Dat wil wat ons betreft zeggen dat beide
kandidaten een gesloten front vormen maar daarnaast dat iedere keer
gekeken wordt wie wanneer de meeste impact kan genereren voor de partij.
Dus niet automatisch alles op de nummer 1 maar strategisch inzetten van
beide zeer competente heren.

Wij kunnen ons niet anders voorstellen dat u veel van dergelijke signalen ontvangt en
hebben er dan ook veel vertrouwen in dat er op korte termijn een antwoord gegeven
gaat worden die recht doet aan het principe “running mate” zoals uitgesproken door
Hugo de Jonge en dat we “Zij aan Zij” maximaal in woord en daad gaan omzetten.
Ten slotte, we hebben in dit schrijven ons vertrouwen uitgesproken. We gaan er dan
ook vanuit dat we te zijner tijd een positief advies uit kunnen uitbrengen aan de
lokale afdelingen over het programma en de lijst.

Met vriendelijke groet,
Bestuur CDA Brabant

