
 
 
 
 
 
 

8.  Aanvulling/ wijziging stuk “Ingediende moties” 
 
 
Na de publicatie van de moties en de pre-adviezen van het Landelijk Bestuur, is het pre-advies van 
het Landelijk Bestuur bij motie 8.3 nog gewijzigd. Motie 8.5 is anders komen te luiden en daarmee 
hangt samen dat ook het pre-advies anders luidt. Het juiste dictum voorzien het juiste pre-advies (van 
deze en van de andere moties) staat vermeld in het programmaboekje dat op de congres wordt 
uitgereikt. 
 
 

 
 
Motie 8.3 
Motie Economie en werkgelegenheid 
Ingediend door ChristenUnie Maassluis-Midden Delfland 
 
Het eerder afgegeven pre-advies (ontraden) is komen te vervallen het nieuwe pre-advies luidt: 
 

Pre-advies LB: Gewijzigd overnemen.   
Het LB geeft de indiener in overweging om ‘opdracht te geven’ wijzigen in ‘verzoeken’, 
aangezien een congres noch een LB een opdracht kan geven aan het WI. Maar inhoudelijk 
deelt het LB de strekking van de motie. 

 
 
 
Motie 8.5 
Motie Ledenprojectgroep 
Ingediend door ChristenUnie Nunspeet  
 
Het Uniecongres van de ChristenUnie, in vergadering bijeen op 14 mei 2011 
 
Constaterende dat: 

- de verkiezingsuitslagen voor de Provinciale Staten in maart 2011 voor de ChristenUnie 
zeer teleurstellend waren ten opzichte van de vorige verkiezingen voor de Provinciale 
Staten; 

- de verkiezingsuitslag voor de Tweede Kamer in juni 2010 eveneens zeer teleurstellend 
was; 

- wij zeer geregeld in onze directe omgeving vernemen dat: 
o niet alleen trouwe ChristenUnie-stemmers, maar ook betrokken ChristenUnie-leden 

anders hebben gestemd, omdat ze teleurgesteld zijn in de koers / het imago van onze 
partij; 

o een aantal kiezers dat wel ChristenUnie heeft gestemd, dat niet altijd uit volle 
overtuiging heeft gedaan; 

- de keuzes en uitstraling van landelijke politici onmiskenbaar van invloed zijn op 
verkiezingsuitslagen op zowel Europees, provinciaal als op gemeentelijk niveau; 

- er een Evaluatierapport Tweede Kamerverkiezingen is met bevindingen en aanbevelingen 
naar aanleiding van de geleden verliezen bij deze verkiezingen van 2010 ‘Met hart en ziel’; 

- het Landelijk Bestuur hier zijn reactie opgeeft in het rapport ‘Met hart en ziel verder’; 
- het Landelijk Bestuur op het Uniecongres ruimte geeft om in deelsessies te spreken over dit 

rapport. 
 



 
 
 
 
 
 
Overwegende dat: 

- de koers van de ChristenUnie, zoals deze in keuzes en uitstraling door landelijke 
ChristenUnie-politici wordt vertaald, blijkbaar velen, zowel leden als niet-leden, de laatste tijd 
minder aanspreekt; 

- onze partij het meer dan waard is dat we een helder, authentiek, positief (dus niet afzetten 
tegen) en herkenbaar antwoord geven op politieke en maatschappelijke onderwerpen, welke 
voortdurend getoetst worden aan de geformuleerde uitgangspunten in het ChristenUnie-
kernprogramma; 

- het van vitaal belang is voor onze partij, in casu het kader van de ChristenUnie, dat er 
structureel gesproken wordt met het ‘grondvlak’ over de koers / imago van de ChristenUnie; 

- een aanpak vanuit het ‘grondvlak’, bevordert dat die maatregelen genomen worden, die 
aansluiten bij het hart en basis van onze partij.  

 
Verzoekt het Landelijk Bestuur: 

- Een  projectgroep te benoemen die voor minimaal tweederde bestaat uit ChristenUnie leden 
die  
a. niet actief zijn in de landelijke of provinciale politieke of bestuurlijke organen,  
b. geen werknemer zijn van de partij én  
c. vanuit hun achtergrond, ervaring en expertise representatief zijn voor de verscheidenheid 

van de ChristenUnie achterban; 
- Deze  projectgroep op te dragen een voorstel te doen ten aanzien van een structurele 

verankering voor ontmoeting en gedachtewisseling van het kader met het ‘grondvlak’, om op 
deze manier voldoende waarborgen te bieden voor ‘checks and balances’; 

 

Pre-advies Landelijk Bestuur: Overnemen 
Het Landelijk Bestuur erkent het belang om externe mensen mee te laten denken over 
strategische partijzaken. Dit staat ook in de bestuursreactie op verschillende plaatsen. Een 
projectgroep zoals Nunspeet voorstelt kan in de optiek van het LB helpen om het luisteren en 
spiegelen sterker te verankeren in de partij. 


