
 

3.1 Voorstel Voorbereidingen Tweede Kamerverkiezingen 

Inleiding 

Tijdens het agendapunt Voorbereidingen Tweede Kamerverkiezingen, informeert het Landelijk 

Bestuur conform het Reglement Kandidaatstelling en Verkiezingen het Partijcongres over de af te 

leggen route naar de verkiezingen voor de Tweede kamer, die op dit moment gepland staan voor 15 

maart 2017. Ook doet het bestuur een voorstel voor de opdracht aan en de samenstelling van een 

verkiezingsprogrammacommissie 

A. Voorstel totstandkoming verkiezingsprogramma  
 
Het Landelijk Bestuur heeft besloten om  conform het Reglement Kandidaatstelling en Verkiezingen, 
de procedure voor de totstandkoming van het verkiezingsprogramma als volgt voor te stellen:  
 
Voorstel  

Het Landelijk Bestuur stelt aan het partijcongres voor om: 

a. een verkiezingsprogrammacommissie te benoemen, 
 

b. deze commissie de volgende opdracht mee teven:  
 
ontwikkel en schrijf een verkiezingsprogramma dat:  
- gebaseerd is op de grondslag en het kernprogramma van de ChristenUnie;  
- aansluit bij voorgaande verkiezingsprogramma’s;  
- een duidelijk christelijk-sociaal profiel heeft,  
- herkenbaar inspeelt op de huidige problemen in ons land en daarbuiten;  
- appellerend is in die zin dat het uitdaagt en nieuwsgierig maakt door praktische politieke 

voornemens;   
- actiepunten bevat die te herleiden zijn tot de hoofdtekst; 
- een pakkende, samenvattende inleiding heeft; 
- op uiterlijk 21 september 2016 aan het Landelijk Bestuur kan worden aangeboden.  

 
c. de commissie als volgt samen te stellen: 

- Wouter de Jong, (burgemeester Houten, oud-gedeputeerde provincie Utrecht) voorzitter  
- Carla Dik-Faber (Tweede Kamerlid), 
- Pieter Grinwis (gemeenteraadslid Den Haag, beleidsmedewerker Eerste Kamer-fractie), 
- Hanneke Palm (jurist), 
- Arne Schaddelee (Fractievoorzitter Staten Utrecht, communicatie manager RMU), 
- Harmke Vlieg (wethouder Assen) en 
- een beleidsmedewerker van de TK-fractie 

 
Het concept-verkiezingsprogramma zal t.z.t. aan het Partijcongres ter goedkeuring worden 

aangeboden. 

Met het oog op de procesbewaking, is de directeur van het partijbureau, Menno van Hulst, bijzonder 

adviseur van de commissie. De commissie zal gebruik maken van vele adviseurs, waarbij speciaal 

genoemd worden de voorzitter/politiek secretaris van het Landelijk Bestuur. Daarnaast zal de 

commissie gebruik maken van expertmeetings en ledenbijeenkomsten. 

In de fase dat er een concept-tekst ligt, zullen de volgende personen meelezen en adviseren:  

de fractievoorzitters van de Tweede en Eerste Kamerfractie en de ChristenUnie-delegatieleider in het 

Europees Parlement, de voorzitter/politiek secretaris van het Landelijk Bestuur, de ambtelijk secretaris 

van de Tweede Kamerfractie, de directeur van het Wetenschappelijk Instituut en de voorzitters van 

PerspectieF en de Bestuurdersvereniging. 


