
AMENDEMENTEN

NR. INDIENER ESSENTIE IN 1 
REGEL

INDIENER STELT VOOR TOELICHTING PRE-ADVIES

1 Almere, Meppel, 
Zoetermeer, 
Ommen

Kandidaat Ortega-
Martijn van plaats 8 
naar plaats 5

kandidaat 8, Cynthia Ortega-
Martijn, te kandideren voor positie 
5.

Almere: 
Vanuit onze vergadering adviseren wij u om Mevrouw Cynthia 
Ortega-Martijn van plaats 8 op plaats 5 neer te zetten, gezien 
1*. vertegenwoordiger van de migranten en 2* heeft zij heel 
veel bereikt voor de Ortega-gemeenten.  Daarbij komt dat wij 
vinden dat enige ervaring in de kamerfractie wel zeer 
belangrijk is. Alle fractieleden, uitgezonderd Arie Slob, 
hebben pas 3 jaar kamerervaring, dus er kan zeker nog een 
periode van 4 jaren bijkomen.  De twee nieuwkomers op 
plaats 5 en 6 hebben nog geen enkele ervaring in de kamer 
en continuïteit moet worden gewaarborgd.

Pre-advies bij alle amendementen over de 
kandidatenlijst.
 
Gezien het geheel van amendementen zal er bij plaats 
vijf van de lijst gestemd worden tussen de door het 
bestuur op plaats 5, 7, 8 en 9 voorgestelde kandidaten. 
Degenen die niet verkozen worden op deze plaats doen 
automatisch mee voor plaats 6, enzovoorts.
 
Het bestuur adviseert om vast te houden aan de 
volgorde zoals die door het bestuur eerder is 
voorgesteld.

Zoetermeer: 
- met 5 fractieleden die pas 3 jaar in de Kamer zitten is er 
geen noodzaak voor vernieuwing. 
- Het verslag van de selectiecommissie geeft geen 
overtuigende redenen waarom de beide nieuwe kandidaten 
boven de bestaande kandidaten zouden moeten staan. 
- Een relatief lage plaatsing van Cynthia Ortega is een slecht 
signaal naar de Christen migranten. 
- Het beleidsterrein integratie en  grote steden problematiek is 
zo actueel en belangrijk dat je op dit punt je ervaring vast 
moet houden. 
- In top van de huidige lijst staan erg weinig wat oudere 
kandidaten. 

Hierbij in het kort de beweegredenen.
De huidige context van crises op allerlei gebied, vereist 
o.a. een sterke expertise van de fractie op het gebied 
van financieel-economische zaken en op het gebied van 
duurzame ontwikkeling. 
Het bestuur meent  door de voorgestelde kandidaten op 
plaats 5 en 6 de inhoudelijke expertise op deze 
gebieden in de toekomstige Tweede Kamerfractie het 
beste te kunnen waarborgen. Daarmee is tevens 
voorzien in een “gezonde mix van ervaren Kamerleden 
en gedreven nieuwkomers“, een wens van de leden die 
door het Uniecongres van 3 oktober 2009 expliciet 
bekrachtigd is als opdracht aan de selectiecommissie. 
Met vier ervaren Kamerleden op plaats 1 t/m 4 brengt de 
ChristenUnie-fractie bij gelijkblijvende fractieomvang 
veel ervaring mee; wanneer hij DV gekozen wordt, is 
onze  lijsttrekker zelfs een van de twee Kamerleden 
(generatie 1994) met de langste parlementaire ervaring.  
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Meppel: 
Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen is Cynthia 
Ortega in Meppel geweest. Wij hebben haar leren kennen als 
een hard werkend en integer kamerlid. Het onderwerp 
integratie pakt zij met haar Integratienota heel goed op. 
Ook wist zij met deze benadering bruggen te slaan naar de 
allochtone gemeenschap in Meppel en ongetwijfeld ook in 
andere plaatsen.
In de geest van de opmerkingen van oud GPV kamerlid 
Schutte vinden wij het dan ook van belang dat zij de 
gelegenheid krijgt om de korte tijd dat zij actief is geweest in 
de kamer met tenminste een periode te kunnen voortzetten.
Bovendien zijn wij van mening dat drie dames van midden 
dertig bij de eerste zes kandidaten geen goede afspiegeling is 
van de ChristenUnie. Wij vinden het positief dat Cynthia 
Ortega als vertegenwoordiging van de allochtone 
gemeenschap in een wat oudere leeftijdsgroep herkenbaar 
blijft voor een groot aantal kiezers.

2 Rijssen-Holten, 
Eemsmond, 
Nunspeet

Kandidaat Cramer 
van plaats 9 naar 
plaats 5

kandidaat 9, Ernst Cramer, te 
kandideren voor positie 5.

Het is risicovol om bij de eerste zeven nu al twee nieuwe 
kandidaten te zetten. Met name omdat er geen ‘beta’ 
kandidaten zijn, en Ernst Cramer volgens ons nog de meeste 
feeling heeft met het ondernemersveld, is ervaring op 
financieel-economisch terrein belangrijk. Met name zijn 
kennis rond wat er gebeurd is bij het ingrijpen in de financiële 
sector kan de komende jaren nog belangrijk zijn.

3 Ommen Kandidaat Cramer 
van plaats 9 naar 
plaats 6

kandidaat 9, Ernst Cramer, te 
kandideren voor positie 6

4 Veenendaal, 
Leeuwarden, 
Putten, Nunspeet

Kandidaat Anker van 
plaats 7 naar plaats 5

kandidaat 7, Ed Anker, te 
kandideren voor positie 5

Bottom-line van het toelichting van Veenendaal en 
Leeuwarden (e.a.) was dat ervaring gewenst is en dat 
'vernieuwing' na de vorige TK-verkiezingen reeds voldoende 
heeft plaatsgevonden.
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Dit amendement is om 
procedurele redenen aangepast. 

Strekking van amendementen 
was nl. een nieuw voorstel voor 
de posities 5 t/m 9. Veenendaal, 
Putten en Leeuwarden gaven 
daarbij een andere volgorde aan. 
Ook Zoetermeer, gaf een favoriete 
volgorde voor de posities 5 t/m 9. 
Ommen voor de posities 5, 6, en 
7.

Aangezien er nog andere 
amendenten ingediend, zal de 
volgorde van stemming het de 
facto mogelijk maken, dat de door 
Veenendaal en Leeuwarden (en 
Zoetermeer en Ommen) gewenste 
volgorde de uitkomst van de 
stemming is.

5 Den Haag, 
Zaanstad

Kandidaat Anker van 
plaats 7 naar plaats 6

kandidaat 7, Ed Anker, te 
kandideren voor positie 6

6 Eemsmond Kandidaat Selderhuis 
van 28 naar 17

kandidaat 28, Herman  Selderhuis, 
te kandideren voor positie 17

KV Eemsmond is van mening dat de heer Selderhuis hoger 
op de lijst moet komen, vanwege zijn naamsbekendheid.

Instemming is NIET binnen

Amendementen en Moties Pagina 3 van 4 Kandidatenlijst CU 2010-2010



MOTIES

1 Noordwijk Meer aandacht voor 
de regio's bij 
kandidaatstelling

Constaterende dat:
de kandidatenlijst onvoldoende 
rekening houdt met kandidaten uit 
een aantal regio's, waaronde de 
Zuid-Hollandse Duin & 
Bollenstreek

Overwegende dat:
Niet alle kandidaten zullen 
deelnemen aan de Tweede 
Kamerfractie. Maar wel die 
bekendheid in de regio kunnen 
hebben om, als stemmentrekker te 
kunnen fungeren, middels 
voorkeursstemmen,

Spreekt uit dat:
bij volgende kandidaatstelling, niet alleen kwaliteiten en 
achtergrond van belang zijn, maar ook kandidaatstelling 
vertegenwoordigende een regio meer stemmen op kan 
leveren,

verzoekt het Landelijk Bestuur
bij volgende kandidaatstelling (en) vanuit de regio's de 
belangen van de ChristenUnie landelijk, als regionaal, kunnen 
verbeteren.

De selectiecommissie heeft de opdracht gekregen om 
aandacht te schenken aan de regionale spreiding van de 
kandidaten. De commissie is daar naar het oordeel van 
het bestuur in geslaagd. Deze motie is dus overbodig. 
Ontraden.
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