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Aanleiding  

In 2016 is Gert Schouwstra, algemeen bestuurslid (internationaal secretaris) aftredend. Hij is dan 

twee periodes bestuurslid geweest en is (reglementair) niet herkiesbaar. Eveneens zijn de 

bestuursleden Klaas Tigelaar (vice-voorzitter) en Jolande Uringa aftredend. Zij zijn één termijn van 

vier jaar bestuurslid geweest en zijn allebei herkiesbaar. 

  

In het kader van art. 14a lid 1 van het Reglement Partijcongres is het de taak van het Landelijk 

Bestuur om het Partijcongres te dienen met het doen van een enkelvoudige voordracht per vacature.  

Proces  

De aftredende en herkiesbare leden, Klaas Tigelaar en Jolande Uringa hebben aangegeven 

beschikbaar te zijn voor een tweede termijn. Jolande heeft daarbij aan gegeven haar 

bestuurslidmaatschap niet langer dan tot in 2017 te zullen vervullen. 

Het Landelijk Bestuur heeft daarop besloten om Klaas Tigelaar en Jolande Uringa aan het 

Partijcongres voor te dragen voor een tweede termijn als bestuurslid. 

Met het voortijdig terugtreden van Jolande Uringa in het vooruitzicht en het (periodieke) aftreden van 

Gert Schouwstra, heeft het Landelijk Bestuur op 18 mei 2016 een selectiecommissie benoemd om te 

adviseren ten aanzien van de enkelvoudige voordrachten in 2016 en 2017. Leden van deze commissie 

waren: 

 Bernhard Kok, senior consultant voor werving en selectie bij Beljon en Westerterp, tevens 

voorzitter van ChristenUnie Nijkerk, 

 Caroline Blom-de Ruiter, beleidsadviseur sociale belangen bij Transport en Logistiek 

Nederland en tevens gemeenteraadslid in Alphen aan de Rijn en 

 Flora Lagerwerf-Vergunst, senior raadsheer bij het Hof in Den Haag, oud-Eerste Kamerlid en 

momenteel lid van Landelijk Bestuur van de ChristenUnie. 

Via website en nieuwsbrief zijn leden gewezen op de mogelijkheid om te solliciteren naar de functie 

van lid van het landelijk Bestuur. De selectiecommissie is na brievenselectie en gesprekken gekomen 

tot een advies. Het Landelijk Bestuur heeft de geadviseerde voordracht van Leon Meijer voor de 

vervulling van de vacature van algemeen bestuurslid (beoogd internationaal secretaris) overgenomen 

op zijn vergadering van 14 september 2016. 
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Kandidaat-bestuurslid Leon Meijer 

Een citaat uit het commissierapport: 

"Leon Meijer (52) uit Ede is een zeer betrokken 

en ervaren ChristenUnie lid, politicus en 

bestuurder. Hij is zeer bekend met de lokale, 

landelijke en internationale politiek. Jarenlang 

was hij als hoofd beleidsteam betrokken bij het 

Europees Parlement. Coördineerde de 

totstandkoming van het verkiezingsprogramma 

voor de Tweede Kamer verkiezingen in 2006. 

Vanuit zijn werkzaamheden voor de 

Vakcentrale CNV was hij verantwoordelijk voor 

de politieke lobby op sociaal economisch 

terrein in Den Haag en Brussel. In 2010 werd 

Leon Meijer gekozen tot lid van de 

gemeenteraad in de gemeente Ede. Sinds 2014 

is hij er wethouder. Voortkomend uit zijn 

functie maar ook als nevenfuncties bekleedt 

Leon Meijer diverse bestuurlijke rollen." 

 

Voorstel  

Het Landelijk Bestuur draagt de volgende kandidaten voor voor drie vacatures in het Landelijk 

Bestuur: 

 Leon Meijer (beoogd internationaal secretaris), 

 Klaas Tigelaar (tweede termijn, huidig en beoogd vice-voorzitter) en 

 Jolande Uringa (tweede termijn) 

Tegenkandidatuur 

Conform het Reglement Partijcongres, kunnen tegenkandidaturen worden ingediend door afdelingen 

en door een collectief van individuele leden, conform de regeling voor het indienen van 

amendementen (zie art. 12 Reglement Partijcongres). De termijn voor het indienen van 

tegenkandidaturen sluit op maandag 14 november 2016, 09.00u. 

 


