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Aanleiding  

In november 2020 is Klaas Tigelaar, algemeen bestuurslid (vice voorzitter) aftredend. Hij is dan twee 

periodes bestuurslid geweest en is (reglementair) niet herkiesbaar. Eveneens is bestuurslid Fred 

Ruiten (penningmeester) aftredend. Zijn tweede termijn verloopt in het voorjaar van 2021. Ook hij is 

niet 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  

Met het aftreden van Klaas Tigelaar in het vooruitzicht en het (periodieke) aftreden van Fred Ruiten, 

in het voorjaar van 2021, heeft het Landelijk Bestuur op 20 juni 2020 een selectiecommissie benoemd 

om te adviseren ten aanzien van de enkelvoudige voordrachten in 2020 en 2021. Leden van deze 

commissie waren: 

 Leon Meijer, Wethouder Ede, Internationaal Secretaris Landelijk Bestuur; voorzitter 

 Peter Ester, lid Eerste Kamer 

 Sanny Brunekreeft, HR-manager Alfa Accountants en Raadslid Veenendaal 

 Hanneke Palm, Ambassaderaad voor justitie, Permanente Vertegenwoordiging bij de Raad van 

Europa en lid Landelijk Bestuur 

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 Harmke Vlieg voor de 

vervulling van de vacature van algemeen bestuurslid en Wieger Kastelein, algemeen bestuurslid 

(beoogd penningmeester) overgenomen op zijn vergadering van 2 oktober 2020. 
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Kandidaat-bestuurslid Harmke Vlieg  

Een citaat uit het commissierapport: 

“Harmke is vanaf 2006 actief voor de ChristenUnie in Assen. Tot 2014 

als raadslid/fractievoorzitter en vanaf 2014 als wethouder. Hiermee is 

Harmke een gelouterd bestuurder die de partij tot in de haarvaten 

kent. Ze ziet deze rol ook als een kans om iets terug te doen voor de 

partij. In de gesprekken geeft Harmke er blijk van lastige aspecten 

bestuurlijk te kunnen benaderen zonder daarbij haar persoonlijke 

mening geweld aan te doen. Ze gaf daarbij aan veel waarde te 

hechten aan rolvastheid. Ze ziet het als een uitdaging om de 

verschillende bestuurlijke lagen binnen de ChristenUnie dichter bij 

elkaar te brengen omdat ze merkt dat daar soms best nog wat 

afstand tussen bestaat. Harmke is een stevige persoonlijkheid, 

overziet het bestuurlijke speelveld en is geworteld in de partij.”  

 

Kandidaat- Penningmeester: Wieger Kastelein  

“Wieger is een jong en bevlogen ChristenUnie-lid met in onze ogen een groot groeipotentieel. In het 

dagelijks leven heeft hij een vast contract bij De 

Nederlandse bank en vanaf begin dit jaar een short term 

contract bij de ECB als economist. Wieger heeft een 

duidelijke visie op de ChristenUnie en valt daarin op in 

zijn volwassenheid en de zorgvuldigheid waarmee hij zijn 

standpunten en ideeën verwoord. Daarbij heeft hij 

verfrissende ideeën over de rol van penningmeester en is 

hij naar onze mening in staat om deze rol nog verder te 

verbreden.” 

 

Voorstel  

Het Landelijk Bestuur draagt de volgende kandidaten 

voor voor de twee vacatures in het Landelijk Bestuur: 

 Harmke Vlieg (algemeen bestuurslid) najaar 2020 

 Wieger Kastelein (beoogd penningmeester) voorjaar 2021 

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. 11 en 12 Reglement Partijcongres). De termijn voor het indienen van 

tegenkandidaturen sluit op maandag 2 november 2020, 09.00u. 

 


