
  
  

Voordracht kandidaat landelijk bestuur 
 

 
Aanleiding   

Eind april 2022 heeft Joanne van der Schee aangegeven af te treden als algemeen bestuurslid. Joanne 
heeft gedurende 5 jaar een actieve bijdrage geleverd aan het algemeen bestuur. 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   
Op 20 mei 2022 heeft het landelijk bestuur een selectiecommissie aangesteld om een nieuw 

bestuurslid te selecteren. Als leden van de commissie werden benoemd: 

• Tirtsa Kamstra-van Dam, voormalig wethouder en nu raadslid Vijfheerenlanden (voorzitter) 

• Bernhard Kok, partner/consultant Pandion Leiderschap  

• Ankie van Tatenhove-Meesen, voorzitter Landelijk Bestuur 
 

Bianca van der Horst heeft de commissie secretarieel ondersteund. 

 
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 Mart Keuning als algemeen bestuurslid 
overgenomen op zijn vergadering van 30 september 2022.  

  
Kandidaat-bestuurslid Mart Keuning   

 

Mart Keuning is al sinds zijn 16e actief betrokken bij de ChristenUnie. Eerst bij 

Perspectief, daarna in commissies en in het bestuur, waarna hij vervolgens 

tussen 2008 en 2018 (duo)raadslid en fractievoorzitter in Leiden is geweest. 

Na een verhuizing is Mart enige tijd op meer afstand betrokken geweest. Na 

de afgelopen verkiezingen werd Mart gevraagd om in zijn oude gemeente 

(Leiden) informateur te worden. Dit is tekenend voor de rol die Mart daar in de 

raad mocht vervullen. Zijn capaciteiten die daar gezien werden, zien wij ook 

als waardevolle toevoeging voor het bestuur. Mart is een bestuurder met een 

duidelijke helicopterview. Hij houdt oog voor de grote lijnen en kijkt verder 

dan hetgeen aan de oppervlakte zichtbaar is. Binnen het bestuur zou hij graag 

aan de slag gaan met de politieke profilering, waarbij hij verder wil bouwen 

aan het verbinden van de Haagse politiek met de provinciale en lokale politiek. 

Voorstel   
Het Landelijk Bestuur draagt Mart Keuning als algemeen bestuurslid voor in het Landelijk Bestuur. 

 
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 7 november 2022, 09.00u.  


