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Aanleiding 

Het Landelijk Bestuur heeft het Uniecongres d.d. 14 mei 2011 geïnformeerd over de plannen tot  

wijziging van de bestuursstructuur. Het concrete voorstel daartoe maakt deel uit van de agenda van 

het Uniecongres van 12 mei 2012. Vorig jaar is ook gesteld, dat een andere bestuursstructuur 

gevolgen heeft voor de profielen van de bestuursleden en daarmee ook voor de samenstelling van het 

bestuur. 

Tegen deze achtergrond en in combinatie met het feit dat er aftredende bestuursleden zijn, komt het 

Landelijk Bestuur met dit voorstel. In het kader van art. 14a van het Reglement Uniecongres is het de 

taak van het Landelijk Bestuur om het Uniecongres te dienen met het doen van voordrachten voor 

vacatures. Verder is het de taak van het Uniecongres om de omvang van het bestuur vast te stellen 

(art. 8 lid 1 Statuten ChristenUnie).  

Achtergrond en proces 

Het Landelijk Bestuur bestond het afgelopen jaar uit tien personen.  

Het mandaat van de leden Joop Alssema en Jacques Christiaanse is door het Uniecongres van 14 

mei 2011 met een jaar verlengd in verband met de voorgenomen wijziging van de bestuursstructuur. 

De heren Alssema en Christiaanse zijn evenals mevr. Betty Poutsma-Jansen in 2012 aftredend en 

niet herkiesbaar. Het lid Gert Schouwstra is in 2012 aftredend en in principe herkiesbaar. De overige, 

niet-aftredende leden zijn Peter Blokhuis, Jan Harmsen (beiden aftredend in 2013 en niet 

herkiesbaar), Bert Boerman (aftredend in 2014 en niet herkiesbaar) en Dick van Dijk, Peter van 

Duijvenbode en Sandra Korteweg-Vermeer (allen aftredend in 2015 en niet herkiesbaar). 

De voorzitter van het Landelijk Bestuur, Peter Blokhuis, heeft in het najaar publiek gemaakt dat hij zijn 

termijn niet zal uitdienen, maar dat hij op het voorjaarscongres van 2012 zal terugtreden. 

In het najaar van 2011 heeft het Landelijk Bestuur een selectiecommissie benoemd, onder leiding van 

in eerste instantie Marjan Haak en later Henry Valk. De commissie heeft het Landelijk Bestuur 

geadviseerd met betrekking tot voordrachten van bestuurskandidaten "nieuwe stijl". In de opdracht is 

er van uitgegaan dat het Landelijk Bestuur vanaf 2012 uit zeven personen zou gaan bestaan.  

De leden Dick van Dijk, Peter van Duijvenbode en Jan Harmsen hebben de selectiecommissie laten 

weten te  bedanken voor het bestuurslidmaatschap en het Landelijk Bestuur per 12 mei 2012 te 

verlaten.  

De selectiecommissie heeft het Landelijk Bestuur geadviseerd en het Landelijk Bestuur heeft dit 

advies  overgenomen. Ter toelichting en motivering is de rapportage van de selectiecommissie 

toegestuurd aan het Uniecongres (zie bijlage). 

Enkelvoudige voordracht voorzitter 

Het Reglement Uniecongres bepaalt dat voor de vacature(s) van algemeen bestuurslid, het Landelijk 

Bestuur een enkelvoudige voordracht aan het Uniecongres moet doen. Voor de vacature van 

voorzitter daarentegen wordt een dubbele voordracht voorgeschreven.  

De regel van de dubbele voordracht voor de voorzitterspositie is op het Uniecongres van november 

2007 vastgesteld, maar nog nooit toegepast. Nu we als partij voor het feit geplaatst worden dat er een 

nieuwe voorzitter moet komen, rijst de vraag of dit een gelukkige regel is. Het is moeilijk om twee 

geschikte voorzitterskandidaten te vinden die een interne tweestrijd kunnen en willen aangaan. Alles 

overziend heeft het Landelijk Bestuur gemeend om voor de vacature van voorzitter met één kandidaat 

te komen en vraagt het Uniecongres om begrip hiervoor.  



Het Landelijk Bestuur is voornemens om het ontwikkelde, voortschrijdende inzicht ook te vertalen in 

een voorstel tot aanpassing van het Reglement Uniecongres op dit punt. Dat zal op z'n vroegst in het 

najaarscongres van 2012 zijn. 

 

Voorstel 

Het Landelijk Bestuur stelt voor om: 

1. de omvang van het Landelijk Bestuur vast te stellen op 7 personen, 

 

2. als voorzitter van het Landelijk Bestuur te benoemen: 

 Janneke Louisa 

 

3. als algemene bestuursleden te benoemen: 

 Piet Adema 

 Gert Schouwstra (zittend bestuurslid, benoeming voor tweede termijn) 

 Klaas Tigelaar 

 Jolande Uringa 

 

 

 

Ter informatie: beoogde samenstelling nieuwe Landelijk Bestuur 

Indien de voordrachten van het Landelijk Bestuur door het Uniecongres worden goedgekeurd, is de 

samenstelling van het Landelijk Bestuur er na het Uniecongres als volgt: 

1. Janneke Louisa  (1965)   voorzitter 

2. Piet Adema (1964)   algemeen bestuurslid 

3. Bert Boerman (1966)   algemeen bestuurslid (voortzetting huidige termijn, hij 

     hoeft niet opnieuw te worden benoemd) 

4. Sandra Korteweg-Vermeer (1965) algemeen bestuurslid (voortzetting huidige termijn, zij 

     hoeft niet opnieuw te worden benoemd) 

5. Gert Schouwstra (1961)  algemeen bestuurslid (tweede termijn) 

6. Klaas Tigelaar (1967)   algemeen bestuurslid 

7. Jolande Uringa (1984)   algemeen bestuurslid 

 

 

Bijlage: 

 Rapport selectiecommissie bestuursleden 
 
 

Tegenkandidatuur 
Conform het Reglement Uniecongres, kunnen tegenkandidaturen worden ingediend door 
kiesverenigingen, conform de regeling voor het indienen van amendementen (zie art. 12 Reglement 
Uniecongres). De termijn voor het indienen van tegenkandidaturen sluit op vrijdag 27 april 2012, om 
12u00. 

 


