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Moties en preadviezen bij agendapunt 4 van Digitaal 
Partijcongres 21 november 2020 
 
Motie 1 – Tranen van Lesbos 
 

Ingediend door de leden Bloem, Fountain, De Lange, Mulderij, Westerveld, Van Buren, De Vries, 
Kaper-Hartenberg, Kooij, Van de Kamp, Weststrate, Tolkamp-de Vries, Van der Snoek, Kennedy-

Doornbos, Ten Kate, Van Buren, Vreugdenhil, Otter-van den Bosch, Bruinius, Streefland, Van den 
Brink, Vonk, Van Drongelen, Gooijer, Grinwis, Krins, Jager, Hup, Maas, Van den Heuvel, Terlouw, 

Heuvelink, Van der Rhee, Ceder, Hopman, Niesink, Van Veen, Karssemeijer, Den Otter-Kuijper, 

Grasmeijer-Bronsema, Teeuw 
 

Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 21 november 2020, 
 

A. overwegende dat: 

- Het eerste vluchtelingenkamp Moria op Lesbos, Griekenland door branden volledig in as is 
gelegd. 

- Hierdoor meer dan 12.000 vluchtelingen die reeds in mensonterende omstandigheden 
verbleven dakloos zijn geraakt. 

- Het nieuwe vluchtelingenkamp op Moria géén verbetering en géén oplossing is. 
- Enkele honderden ChristenUnie leden een brief aan onze Tweede Kamerfractie 

ondertekenden en (samen met leden van het CDA en D66) een oproep aan het kabinet 

deden om met spoed acute noodhulp te verlenen aan deze vluchtelingen, en in navolging 
van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen 1.000 vluchtelingen in Nederland opvang te 

bieden. 
- Ook de nieuwste Europese afspraken over migratie vooralsnog weinig harde handvatten 

bieden om dit probleem voortvarend aan te pakken. 

 
B. constaterende dat: 

- De onderhandelingen over Moria tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie ondanks de 
onverminderde inzet van onze Kamerleden slechts een buitengewoon pijnlijk en mager 

resultaat opleverden waarbij: 

o Er slechts 100 vluchtelingen worden opgevangen, waarvan 50 alleenstaande 
minderjarigen onder de 14 jaar en 50 personen in gezinsverband met minderjarige 

kinderen. 
o Dit aantal wordt afgetrokken van eerder gemaakte afspraken in het kader van het 

UNHCR-hervestigingsquotum (Nederland doet n.a.v. de brand in Moria dus niets 
‘extra’, bovenop wat reeds eerder was toegezegd) 

o De criteria voor toelating aan deze ‘deal’ het mogelijk maken dat het schamele aantal 

van 100 niet eens gehaald kan worden (slechts 38 alleenstaande kinderen in héél 
Griekenland zouden aan het criterium voldoen) 

o Het asielrecht in ‘ruil’ hiervoor verder wordt uitgekleed (asielprocedure wordt 
ingekort, schrappen van eerste gehoor waarbij de rechtsbijstand aan vluchtelingen 

wordt afgeschaft); 

 
C. besluit middels deze motie: 

- Verdriet uit te spreken over dit resultaat; 
- De huidige en de toekomstige Tweede Kamerfractie op te roepen zich te blijven inzetten 

voor een daadwerkelijke Europese oplossing voor de problemen in de getroffen lidstaten 
(denk aan Griekenland met o.a. Lesbos en Italië met Lampedusa), een eerlijke verdeling 

van vluchtelingen over de Europese lidstaten (naleving van het solidariteitsmechanisme) en 

een ruimhartige opstelling van Nederland daarin; 
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- De toekomstige Tweede Kamerfractie op te roepen zich na de verkiezingen in de Kamer en 
bij eventuele kabinetsonderhandelingen met hart en ziel in te blijven zetten voor een 

humaan vluchtelingenbeleid en bescherming van de rechtspositie van vluchtelingen. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Preadvies Landelijk Bestuur – Overnemen 

Het Landelijk Bestuur en de beide Kamerfracties zijn verdrietig over de situatie op de eilanden. We 
zijn niet tevreden over het resultaat van de onderhandelingen met de coalitiegenoten. Dit is door 
Gert-Jan Segers verwoord in een blog: (https://www.christenunie.nl/blog/2020/09/14/Een-lelijke-
afspraak-met-een-bittere-nasmaak). ‘Hoewel het resultaat dus absoluut onbevredigend is, is de 
inschatting dat dit resultaat binnen de huidige politieke verhoudingen – tegen de klippen op – het 
maximaal haalbare was. Er zullen 100 vluchtelingen naar Nederland overgebracht worden en er 
worden enkele honderden minderjarigen van de eilanden op het vaste land opgevangen, door 
Nederland ondersteund. De motie is een welkome aanmoediging aan de Tweede Kamerfracties om 
zich blijvend in te zetten voor een humane opvang van vluchtelingen.  

Het Landelijk Bestuur adviseert om motie 1 over te nemen. 

 

 

Motie 2 – Mensenrechtenschendingen in West-Papua (voormalig 

Nederlands Nieuw Guinea) 
 
Ingediend door de leden Oldenburger, Dijkstra, Prins, Haan, Prins, Jansma, Das, Wijma, Drijfhout-

Poel, Faber-Baars, Lok 
 

Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 21 november 2020, 

 
A. overwegende: 

- Dat uit meerdere rapporten van onder meer "Amnesty International", het "Oecumenisch 
Forum van Kerken in Papua", het "International Coalition for Papua" en ook in recent 

verschenen boeken duidelijk wordt dat de mensenrechten in Papua ernstig worden 
geschonden. 

- Dat dit heeft geleid tot vele duizenden doden in Papua 

- Dat Papoea's racistisch worden benaderd door ze voor apen uit te maken 
- Dat door de transmigratie politiek van Indonesië de Papoea's een minderheid in eigen land 

worden 
 

verder overwegende: 

- Dat Nederland een gedeelde geschiedenis heeft met Papua 
- Dat de volksraadpleging in 1969 waarin de Papoea's zich over de eigen toekomst mochten 

uitspreken door Indonesië is vervalst 
- Dat dit blijkt uit het rapport van prof dr. P.J. Droogleever "Een daad van vrije keus" 

- Dat dit rapport is opgesteld op verzoek van de Nederlandse regering, maar na verschijning 

in 2005 nooit in de Tweede Kamer is besproken. 
 

verder overwegende: 
- Dat de Papoea's zelf actief nationaal en internationaal hun situatie onder de aandacht 

brengen 
- Dat Nederland daarbij niet stilzwijgend aan de kant kan blijven staan. 

 

 

https://www.christenunie.nl/blog/2020/09/14/Een-lelijke-afspraak-met-een-bittere-nasmaak
https://www.christenunie.nl/blog/2020/09/14/Een-lelijke-afspraak-met-een-bittere-nasmaak
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B. spreekt uit: 
o De ChristenUniefractie in de Tweede Kamer op te roepen steun te verlenen aan acties 

die ten doel hebben de situatie op Papua te bespreken en te verbeteren,  

o In samenwerking met andere fracties het rapport "Een daad van vrije keus" in de 
Kamer te agenderen, 

o De minister van Buitenlandse Zaken op te roepen de situatie op Papua in 
internationaal verband te agenderen, 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 
 

Preadvies Landelijk Bestuur – Overnemen 

De motie vraagt terecht aandacht voor de mensenrechtenschendingen in West-Papua. In de 

afgelopen periode heeft de Tweede Kamerfractie verschillende keren de situatie op Papua aan de orde 

gesteld. Vorig jaar heeft de fractie, bij de behandeling van begroting van Buitenlandse Zaken de 

minister opgeroepen het Droogleever-rapport te agenderen. Als de situatie daartoe opnieuw 

aanleiding geeft zullen we de minister ook oproepen om Papua internationaal te agenderen. 

Het Landelijk Bestuur adviseert om motie 2 over te nemen. 

 

 

Motie 3 – Gun ons een goede tweede dans 
 
Ingediend door de leden: Kolkman, Barendrecht, De Haan-de Jong, Otter-van den Bosch, Van der 

Woerd, Van Veelen, Barendrecht-Jongeneel, Segers, Olsson-Kolkman, De Waard-Oudesluijs, Plug 

 
Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 21 november 2020, 

 
A. gelezen: 

- De Beginselverklaring van de ChristenUnie. 
- De Roadmap Testen en Traceren van GGD NL. 

- De Resultaten onderzoek gedragsregels en welbevinden van het RIVM. 

- De Nederlandse aanpak en bestrijding van het coronavirus: Nederlandse aanpak en 
maatregelen tegen het coronavirus | Coronavirus COVID-19 . 

- De doelstelling voor bestrijding van het coronavirus (van hierboven genoemde website): 
‘De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal te controleren, de zorg 
niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen.’ 

- Het rapport van Red Team C19 NL: Rapport Red Team Voorkom de derde golf. 
 

B. constaterende dat: 
- De gekozen strategie van de Rijksoverheid (maximaal controleren) in de eerste- en tweede 

golf en de eerste ‘dans’ helaas niet voldoende heeft geleid tot het onder controle krijgen 

en houden van het coronavirus. 
- Het sturen op zorgcapaciteit niet effectief is gebleken, omdat dit een indicator is die 

o 2-3 weken achteruit kijkt en daarmee op tijd ingrijpen met maatregelen onmogelijk 
maakt en; 

o niet het gewenste gedrag stimuleert: zolang de zorg niet volg lag, zagen burgers 
geen noodzaak hun gedrag aan te passen, nu die zorg wel weer volg ligt, veel 

drastischer maatregelen onvermijdelijk lijken. 

- Kwalitatief goed bron- en contactonderzoek tot maximaal 2.000 positieve gevallen per dag 
uitgevoerd kan worden en daarboven verlies van grip op virus onvermijdelijk is. 

- De gekozen strategie van de rijksoverheid daarom effectief is neergekomen op 
‘controleren’ in plaats van ‘indammen’. 

https://www.christenunie.nl/kernprogramma
https://ggdghor.nl/actueel-bericht/roadmap-testen-en-traceren/
https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/maatregelen-welbevinden
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus
https://www.c19redteam.nl/wp-content/uploads/2020/10/2020-10-22-RedTeam-Voorkom-een-derde-golf.pdf
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- De groep ‘Kwetsbare mensen in de samenleving’ niet eenduidig te definiëren is, te groot is 
om te isoleren, deze groep een rol in de samenleving moet kunnen spelen, en een 

effectieve bescherming van deze groep niet mogelijk gebleken is (ook in de 2e golf zijn de 

verpleeg/verzorghuizen uiteindelijk weer besmet). 
- Het vertrouwen in de Nederlandse COVID strategie afgenomen is bij burgers en bij andere 

(buur)landen, de reputatie van Nederland in het buitenland beschadigd is en het 
vertrouwen van burgers in overheid en elkaar ook beschadigt geraakt is. 

- De 2e golf nu ook significante economische impact heeft, wat extra overheidsmaatregelen 

en -uitgaven nodig maakt, maar daarmee toekomstige generaties ook met extra schulden 
opzadelt. 

 
C. overwegende dat: 

- De ChristenUnie de volgende kernwaarden hoog gehouden heeft: 
o beschermwaardigheid van het leven; 

o het welzijn voor allen, op korte en lange termijn; 

o vertrouwen van burgers in overheid en in elkaar. 
 

D. spreekt uit dat: 
1. Om zicht en grip te houden op het COVID virus ‘Indammen’ de beste strategie gebleken is, 

met zo min mogelijk schade aan gezondheid, welzijn, welvaart, zorg (cure en care), 

economie, etc. 
2. Een ‘indam’ strategie de genoemde kernwaarden van de ChristenUnie het beste borgt. 

3. We hierbij de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie ondersteunen om zich kritisch 
constructief op te blijven stellen ten opzichte van de regering, met als doel: 

a. Een atmosfeer van reflecteren, leren en verbeteren mogelijk houden; 
b. Een expliciete keuze van de regering voor een COVID strategie van ‘indammen’ met 

de volgende kenmerken; 

i. Sturen op (regionale) signaalwaardes van besmettingen (en dus niet meer op 
IC/ziekenhuis bezetting); 

ii. Tijdige maatregelen tegen besmettingen zoals voorgesteld in de COVID-
routekaart (met sneller ingrijpen dan in de 2e golf) 

iii. Testen, traceren en isoleren, met voldoende capaciteit en snelheid zodat 

burgers zich daarmee ook beter aan de COVID regels kunnen houden, bij 
voorkeur met behulp van sneltesten. 

c. Nederland voor te bereiden op een succesvolle 2e dans, om zo een 3e golf te 
voorkomen. 

d. Nu al te bouwen aan een robuuste zorg-gemeenschap die voor de langere termijn 

hoop en perspectief biedt en die het vertrouwen in de burgers en overheid en in 
elkaar bewaart. 

4. De verdere praktische uitwerking van bovenstaande strategische keuzes overgelaten dient 
te worden aan regering, relevante ministeries en instanties. 

 
NB1. 

Indammen betekent het aantal virus besmetting dusdanig laag te houden dat: 

a) GGD's in staat zijn lokale uitbraken met test, traceren en isoleren effectief, snel en op tijd kunnen 
bestrijden; 

b) de zorg (care en cure) niet overspoeld wordt door COVID, zodat ook reguliere zorg door kan gaan. 
 

NB2. 

De intentie van deze motie is niet het oplossen van de tweede golf, maar het voorkomen van een 
derde golf. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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Preadvies Landelijk Bestuur – Ontraden 

Het Landelijk Bestuur onderschrijft dat de partij bij een grote maatschappelijk crisis als deze extra 
expertise moet organiseren om de betreffende fractie te ondersteunen. Niet alleen vanwege de 
omvang maar juist ook van wege een breder perspectief met meerdere invalshoeken. Daarvoor zijn in 
de afgelopen periode al diverse vruchtbare initiatieven geweest. De uitkomsten daarvan vormden 
bouwstenen voor de bijdrage van onze Tweede Kamerfractie. De inzet daarbij is het maximaal 
indammen van de besmetting en het voorkomen van een derde golf zoals door de indieners terecht 
wordt benoemd. De genoemde elementen komen bij die afwegingen eveneens volop aan bod.  
 
Het Landelijk Bestuur leest en onderkent de behoefte aan dialoog en debat over deze grote crisis die 
impact heeft op ons allemaal. Maar we vinden een partijcongres niet het beste platform om alle 
maatregelen in detail te bespreken. Het houden van één of meerdere rondetafelgesprekken met 
deelnemers uit onze achterban samen met betrokken fractieleden, vinden we op dit moment de meest 
effectieve oplossing. Uitkomsten van de gesprekken worden zeker meegenomen bij verdere 
visievorming en het hanteren van deze crisis. 
 
Daarom vragen we de indieners van motie 3 om hun motie in trekken. Het Landelijk 
Bestuur belooft dan één of meerdere rondetafelgesprekken te organiseren, waar ook de 
indieners van motie 4 bij betrokken zullen worden. 
Wordt de motie niet teruggetrokken, dan ontraadt het Landelijk Bestuur de moties, maar 
blijft bij zijn belofte om hierover één of meerdere rondetafelgesprekken te organiseren.  
 

 

Motie 4 – Oproep aan de ChristenUnie om het openbare debat 
over het verdere coronabeleid krachtig te faciliteren. 
 

Ingediend door de leden Ferf Jentink, Keilman, Kooyman, Joosse, Maas, Trom, Korf, Faber, Haisma, 
Ware, Ritsema, Wittenberg, Kooyman 

 

Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 21 november 2020, 
 

A. gelezen: 
- Onze overwegingen en indringende vragen over het beleid rondom de coronasituatie. 

 
B. constaterende dat: 

- De bestrijding van het coronavirus sinds maart 2020 zeer diep ingrijpt in alle delen en 

lagen van onze maatschappij, 
- Ook de Nederlandse regering suggereert, dat het coronavirus zeer gevaarlijk is voor de 

volksgezondheid en dat er slechts één enkele oplossing bestaat: wereldwijde vaccinatie. 
- Er internationaal vele nieuwe inzichten over de werkelijke risico’s van het virus zijn 

gepubliceerd, waarbij het wereldwijd gemiddelde sterftecijfer van positief geteste personen 

op ca. 0,20% ligt verglijkbaar met eerdere griepepidemieën. 
- Het RIVM en KNMG slechts met grote terughoudendheid op dergelijke risico’s acteren. 

- Er grote maatschappelijke onrust is ontstaan over de gevolgen van het gevoerde 
regeringsbeleid. 

 
C. overwegende dat: 

- De TK-fractie van de ChristenUnie met vijf leden thans aan bijzonder veel dossiers haar 

aandacht moet geven, waardoor het vrijwel onmogelijk is om: 
o Alle ontwikkelingen rondom corona kritisch, adequaat en volledig te volgen. 

o Preventieve en /of vroeg-curatieve alternatieve maatregelen op te stellen. 
- Acht maanden na de eerste uitbraak er bij de ChristenUnie nog geen corona-themanetwerk 

bestaat 
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D. spreekt uit dat: 
- Het Landelijk Bestuur op termijn van enkele weken een dergelijk corona-themanetwerk 

samenstelt, dat het debat binnen de partij faciliteert en de TK-fractie ondersteunt, opdat: 

- De ChristenUnie ruim voor de TK-verkiezingen van maart 2021 een onderbouwd en 
evenwichtig standpunt over de verdere corona-aanpak uitdraagt en daarmee het 

openbare debat breed faciliteert. 
 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Preadvies Landelijk Bestuur – Ontraden 

Het Landelijk Bestuur onderschrijft dat de partij bij een grote maatschappelijke crisis als deze extra 
expertise moet organiseren om de betreffende fractie te ondersteunen. Niet alleen vanwege de 
omvang maar juist ook van wege een breder perspectief met meerdere invalshoeken. Daarvoor zijn in 
de afgelopen periode al diverse vruchtbare initiatieven geweest. De uitkomsten daarvan vormden 
bouwstenen voor de bijdrage van onze Tweede Kamerfractie. De inzet daarbij is het maximaal 
indammen van de besmetting en het voorkomen van een derde golf zoals door de indieners terecht 
wordt benoemd. De genoemde elementen komen bij die afwegingen eveneens volop aan bod.  
 
Het Landelijk Bestuur leest en onderkent de behoefte aan dialoog en debat over deze grote crisis die 
impact heeft op ons allemaal. Het oprichten van een themanetwerk vinden we een te institutionele 
oplossing voor een, naar we verwachten en hopen, tijdelijk probleem. Bovendien bestaat er al een 
themanetwerk Zorg. Maar we vinden een partijcongres niet het beste platform om alle maatregelen in 
detail te bespreken. Het houden van één of meerdere rondetafelgesprekken met deelnemers uit onze 
achterban samen met betrokken fractieleden, vinden we op dit moment de meest effectieve 
oplossing. Uitkomsten van de gesprekken worden zeker meegenomen bij verdere visievorming en het 
hanteren van deze crisis. 
 
Daarom vragen we de indieners van motie 4 om hun motie in trekken. Het Landelijk 
Bestuur belooft dan één of meerdere rondetafelgesprekken te organiseren, waar ook de 
indieners van motie 3 bij betrokken zullen worden.  
Wordt de motie niet teruggetrokken, dan ontraadt het Landelijk Bestuur de moties, maar 
blijft bij zijn belofte om hierover één of meerdere rondetafelgesprekken te organiseren.  
 
 

Motie 5 – Zonder zorgpersoneel geen bedden en zorg 
 

Ingediend door de leden: Barendrecht, De Haan-de Jong, Van der Kolk, Klerks, Immerzeel, Gooijer, 

Hunink, Dieterman, De Waard-Oudesluijs, Hunink, Otter-van den Bosch, Snel, Van den Broek, Van 
Drongelen, Van Zalk, Bondt 

 
Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 21 november 2020, 

 

A. gelezen: 
- SER slaat alarm: groot personeelstekort in de zorg dreigt 

- Te weinig zorgpersoneel voor een tweede golf in Nederland 
- De Nederlandse Grondwet - Hoofdstuk 1: Grondrechten 

- Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
- ChristenUnie - Thema Zorg 

- Rijksbegroting - Ontwikkeling van de uitgaven - Miljoenennota 2019 

 
  

https://nos.nl/artikel/2337769-ser-slaat-alarm-groot-personeelstekort-in-de-zorg-dreigt.html
https://www.bnr.nl/nieuws/gezondheid/10412710/te-weinig-zorgpersoneel-voor-een-tweede-golf-in-nederland
https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vkugbqvdq7wh/hoofdstuk_1_grondrechten
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport
https://www.christenunie.nl/standpunt/zorg
https://www.rijksbegroting.nl/2019/voorbereiding/miljoenennota,kst248657_9.html
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B. constaterende dat: 
- De bevolking steeds ouder wordt 

- De beroepsbevolking, werkzaam in de zorg, niet berekend is op deze groei 

- De overheid maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid dient te treffen 
- De zorguitgaven zo hard groeien dat we in 2040 zonder verdere maatregelen op het 

uitgeven van 174 miljard euro aan de zorg uitkomen 
- Het motto van het ministerie van VWS luidt: ‘Zorg voor mensen, mensen voor de zorg. Dat 

is waar wij ons samen voor inzetten.’ 

- De ChristenUnie het belangrijk vindt dat onze zorg toegankelijk en betaalbaar is, 
gebaseerd op solidariteit naar elkaar en volgende generaties. 

- Het beleid van de Rijksoverheid erop gericht is om de zorg niet te overbelasten. 
- De coronacrisis ons laat zien dat de zorg deze stresstest niet kan bolwerken. 

 
C. overwegende dat: 

- We alle hardware (gebouwen, bedden, infuuspompen, etc.) op orde hebben maar dat er 

onvoldoende zorgpersoneel beschikbaar is 
- De stijgende zorgkosten onhoudbaar zijn op de rijksbegroting als we niets doen 

- Zowel de beschikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg in het gevaar komt 
- De doorgang van reguliere zorg van groot belang is voor onder andere 

bevolkingsonderzoeken, hartoperaties en oncologische zorg 

- De acute zorgverlening nu al onder druk staat 
- Er bij de nieuwe kabinetsformatie cruciale afspraken gemaakt moeten worden over de 

toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg 
 

D. spreekt uit dat: 
1. De ChristenUnie vol dank en lof is over de inzet van al het zorgpersoneel tijdens de 

coronapandemie. 

 
en verzoekt het Landelijk Bestuur en de Tweede Kamerfractie: 

 
1. Om een doorrekening te vragen aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

van het aantal beschikbare bedden in ziekenhuizen, verpleeghuizen, gehandicaptenzorg en 

thuiszorg in relatie tot het ziekteverzuim en uitval van zorgpersoneel om zo tot het reële 
aantal beschikbare bedden te komen. 

 
2. De ChristenUnie in haar verkiezingsprogramma zich uitspreekt over en zich tijdens 

eventuele onderhandelingen hard maakt voor: 

a. Het aanpakken van het personeelstekort in de zorg door; 
i. op korte termijn, extra inzet door ruimte te scheppen voor financiële 

stimulans en het organiseren van betere randvoorwaarden (bijvoorbeeld 
kinderopvang). 

ii. op de lange termijn door bevorderen van de waardering, loopbaanperspectief 
en zeggenschap van verpleegkundigen en verzorgenden. 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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Preadvies Landelijk Bestuur – Overnemen 

De ChristenUnie draagt alle zorgmedewerkers al jaren een warm hart toe. Juist in deze periode laten 
ze zien met hoeveel passie en bevlogenheid de zorgmedewerkers zich inzetten voor hen die die hulp 
zo hard nodig hebben. Daarom onderschrijven we van harte de strekking van de motie. Ten aanzien 
van de motie merken wij het volgende op:  
 

1. De doorrekening: De actuele problemen in de zorg ontstaan niet doordat er tekort aan 
bedden is, maar tekort aan personeel. Er is een hoog ziekteverzuim en mensen zitten thuis in 
quarantaine of doordat een gezinslid ziek is. Daardoor daalt het daadwerkelijke aantal bedden 
dat gevuld kan worden. Volgens een aantal ondertekenaars van de motie is Ernst Kuipers te 
optimistisch over het aantal bedden dat beschikbaar is. De Tweede Kamerfractie kan de 
regering oproepen om een goede doorrekening te maken, vooral nu er door de Corona crisis 
extra spanning op zit. 

2. Inzet in VP en onderhandelingen: Dit sluit aan op onze inzet. Mede op voorstel van de 
ChristenUnie is aan de SER gevraagd om specifieke knelpunten in de zorg te adresseren en 
voorstellen doen om deze knelpunten aan te pakken. Dit rapport ligt bij de volgende 
coalitieonderhandeling op tafel. Het gaat hier om o.a. het startsalaris, 
doorgroeimogelijkheden, scholing en andere arbeidsvoorwaarden die het werken in de zorg 
aantrekkelijk maakt. Door zeggenschap in de zorg te versterken krijgen verpleegkundigen en 
verzorgenden meer autonomie en verbetert de kwaliteit van de zorg. In verschillende 
debatten en moties is dat ook door de Tweede Kamerfractie aan de orde gesteld. Op dit 
moment werkt de fractie aan een manifest over zeggenschap in de zorg, dat bij de 
behandeling van de begroting VWS aan de minister aangeboden wordt. In het 
conceptverkiezingsprogramma waar momenteel de laatste hand aan wordt gelegd, worden 
veel passages opgenomen over het werken in de zorg. De richting die daarbij wordt 
uitgesproken is meer vertrouwen en eigenaarschap voor medewerkers in zorg en welzijn. 
Daar worden ook concrete voorstellen voor gedaan, o.a. op het punt van vertrouwen, 
vakmanschap, zeggenschap, scholing, salarisgebouw en doorgroeimogelijkheden. Dit sluit 
goed aan bij wat de indieners van de motie beogen. Het conceptverkiezingsprogramma komt 
ter bespreking terug op het volgende ChristenUnie congres.  

 
Het Landelijk Bestuur adviseert om motie 5 over te nemen. 
 

 

Motie 6 – Gemeenten hebben acuut meer structureel geld nodig 
 
Ingediend door de lokale afdeling ChristenUnie Oldebroek 

 

Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 21 november 2020, 
 

A. constaterende dat: 
- ondanks jaren van bezuinigingen heeft een groot deel van de gemeenten vanwege 

tekorten de begroting niet meer op een redelijke manier sluitend kunnen krijgen; 
- verder gaande bezuinigingen impact hebben op de gehele sociale infrastructuur van de 

gemeenten maar ook op praktische zaken zoals het onderhoud van de openbare ruimte; 

- de bezuinigingen al zijn ingezet in de periode dat er sprake was van hoogconjunctuur en 
niet meer zijn uit te leggen aan de inwoners; 

- een stevige structurele financiële basis voor gemeenten noodzakelijk is;  
- gemeenteraadsleden zich voor meer dan 100% inzetten om hun gemeente zo goed 

mogelijk te besturen maar dat het niet de taak van het bestuur van een gemeente is om 

de eigen gemeente kapot te bezuinigen. 
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B. overwegende dat: 
- minder fluctuatie in geldstromen die naar gemeenten gaan rust biedt bij het opstellen van 

de begroting; 

- een veelheid van oorzaken tezamen zorgen voor enorme tekorten op de 
gemeentebegrotingen, waarbij voor alle gemeenten geldt dat onder andere de volgende 

zaken een ernstig negatief effect hebben: 
o Er is structureel meer budget nodig voor Jeugdzorg; 

o Het abonnementstarief van de Wmo heeft een aanzuigende werking; 

o De opschalingskorting oplopend tot 975.000.000 euro in 2025; 
o De meerkosten en minderopbrengsten van de coronacrisis zetten de financiën van de 

gemeenten nog verder onder druk, 
 

C. spreekt uit dat: 
- in het verkiezingsprogramma op te nemen dat de gemeenten voldoende geld moeten 

krijgen met het oog op de tekorten die zijn ontstaan door de jeugdzorg, de Wmo en de 

Coronacrisis eveneens op te nemen in het verkiezingsprogramma dat er rekening 
gehouden moet worden met de tekorten die bij gemeenten ontstaan door de 

opschalingskorting; 
- zich tijdens de verkiezingen, en de formatie, niet alleen in te zetten voor meer geld voor 

gemeenten maar, hier een essentieel punt van te maken; 

- er toezicht moet komen door een onafhankelijke partij of gemeenten voldoende geld 
krijgen van het Rijk om hun taken uit te voeren. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Preadvies Landelijk Bestuur – Overnemen 

De motie vraagt terecht aandacht voor de financiële positie van gemeenten. Dat is voor de huidige 
Kamerfracties ook steeds een punt dat wij bij de begrotingsonderhandelingen hebben ingebracht. Met 
resultaat. Maar er is meer nodig. De inhoud van de motie sluit aan op de inhoud op het 
conceptverkiezingsprogramma op dit punt, dat we tijdens het volgende ChristenUnie congres zullen 
bespreken. De motie vraagt om hier een essentieel punt van maken te maken. Dat is het, zo hebben 
we tot nu toe laten zien. We moeten voorzichtig zijn met dit te bombarderen tot een speerpunt voor 
de verkiezingen of een breekpunt voor onderhandelingen, maar het mag duidelijk zijn dat dit voor de 
partij en ook de fractie een aangelegen punt is. Die inzet zal ook in de komende periode worden 
voortgezet, ook bij een eventuele formatie.  
 
Het Landelijk Bestuur adviseert om motie 6 over te nemen. 
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Motie 7 – Tegenwerken door inspectie Jeugd van de commissie 
De Winter 
 

Ingediend door de leden Schutte, Meerdink, Plevier, Mack van Bellen, Hoogstraten, Van Duin, 

Hofman, Van den Hout, Nederstigt, Noort 
 

Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 21 november 2020, 
 

A. gelezen: 

- Het rapport de Winter over geweld in de jeugdzorg stelt dat haar onderzoek werd 
tegengewerkt door de inspectie gezondheidszorg en jeugd die de commissie, ondanks haar 

politieke mandaat, maar beperkt toegang gaf tot de inspectiearchieven (de Winter, p.21), 
 

B. spreekt uit dat: 

- Het onacceptabel is dat in Nederland instellingen zichzelf denken te mogen onttrekken aan 
een kritische evaluatie vanuit de samenleving. Om duidelijk te maken dat niemand boven 

de wet staat, moeten degenen die het onderzoek hebben tegengewerkt persoonlijk 
verantwoordelijk worden gehouden incl. eventuele disciplinaire maatregelen. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Preadvies Landelijk Bestuur – Ontraden 

Het Landelijk Bestuur onderschrijft dat het onacceptabel is dat een door de overheid ingestelde 
commissie op zo’n delicaat onderwerp als geweld in de jeugdzorg tegengewerkt zou worden door de 
inspectie gezondheidszorg. De behandeling van het rapport De Winter door de Tweede Kamer is 
uitgesteld vanwege de Corona pandemie. De betreffende bewindspersoon is verantwoordelijk voor 
wat er is gebeurd en moet daarover door de Tweede Kamer bevraagd worden. Dat zullen we moeten 
afwachten. We willen daarom eerst het gesprek in het parlement afwachten en vinden het daarom 
niet opportuun om nu een motie van deze strekking aan te nemen. 
 
Daarom ontraadt het Landelijk Bestuur motie 7. 
 

 

Motie 8 – Strafrechtelijk onderzoek naar seksueel misbruik in 
jeugdzorginstellingen 
 

Ingediend door de leden Schutte, Meerdink, Plevier, Mack van Bellen, Hoogstraten, Van Duin, 
Hofman, Van den Hout, Nederstigt, Noort 

 

Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 21 november 2020, 
 

A. overwegende dat: 
- In het rapport de Winter over geweld in de jeugdzorg naar voren komt dat binnen 

jeugdzorginstellingen seksueel misbruik van de jongeren door de leiding regelmatig 
voorkwam (b.v. p.57; opname op website van de commissie toont b.v. getuigenis over 

bewaker die meerdere meisjes heeft verkracht), 

 
B. spreekt uit: 

- Het verzoek dat de Tweede Kamerfractie bij de minister aandringt op een onderzoek of er 
hier sprake is geweest van strafbare feiten. Het oogmerk hiervan is vast te stellen of er 

aangifte moet worden gedaan door het ministerie. 
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en gaat over tot de orde van de dag. 
 

Preadvies Landelijk Bestuur – Overnemen 

Het Landelijk Bestuur vindt het vreselijk dat er geweld in de jeugdzorg voorkomt. We willen 
slachtoffers aanmoedigen om aangifte te doen. Ook zijn veel misdrijven ambtshalve vervolgbaar. 
Het is een goede zaak als de Tweede Kamerfractie bij de behandeling van het rapport De Winter aan 
de minister vraagt te onderzoeken of er aangifte gedaan moet worden en mogelijk een strafrechtelijke 
vervolging moet worden ingezet. 
 
Het Landelijk Bestuur adviseert motie 8 over te nemen. 

 

 

Motie 9 – Verbeteren toezicht van Inspectie Jeugdzorg op 
jeugdzorginstellingen 
 

Ingediend door de leden Schutte, Meerdink, Plevier, Mack van Bellen, Hoogstraten, Van Duin, 
Hofman, Van den Hout, Nederstigt, Noort 

 
Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 21 november 2020, 

 

A. overwegende dat: 
- In het rapport de Winter over geweld in de jeugdzorg staat dat de Inspectie Jeugdzorg 

toestaat dat geweldsincidenten tussen jeugd en leiding door de instellingen zelf worden 
afgehandeld, ook als deze zich herhaaldelijk voordoen (de Winter, p.60, p.75), 

 
B. spreekt uit dat: 

- De onafhankelijke rol van de Inspectie Jeugdzorg vereist dat zij zelf actief optreedt tegen 

dergelijk geweld inclusief het eventueel opleggen van sancties. Als ze hierin blijft tekort 
schieten moeten mensen hiervoor persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Preadvies Landelijk Bestuur – Ontraden 

Het Landelijk Bestuur vindt net als de indieners van deze motie dat alles gedaan moet worden om 
geweld in de jeugdzorg te bestraffen of nog beter te voorkomen. Aangezien de behandeling van het 
rapport De Winter door de Tweede Kamer is uitgesteld vanwege de Corona pandemie, kennen we nog 
niet de reactie van de verantwoordelijke bewindspersoon. De betreffende bewindspersoon is 
verantwoordelijk voor wat er is gebeurd en moet daarover door de Tweede Kamer bevraagd worden. 
Dat zullen we moeten afwachten. We vinden het daarom niet opportuun om nu een motie van deze 
strekking aan te nemen. 
 
Daarom ontraadt het Landelijk Bestuur motie 9. 
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Motie 10 – Thuisonderwijs  
Ingediend door de leden: 

Zondag, Zondag-Jansen, Heuvelink, Bosman, Mills, Putmans, Davidson-Baquerizo Maravi, de Wit, de 

Wit, Van Oord-Jansen, Den Breejen, Wijns, Wijns-Klarenbeek, Van Aken-de Graaf, Klarenbeek, 

Feenstra, Vreugdenhil, Plakas, Lok, De Haan, Ambachtsheer, Grijsen, Dingemanse, Dijksterhuis, Van 

Venrooij 

Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 21 november 2020, 
 

A. gelezen: 
- Bericht "ChristenUnie hekelt regelzucht thuisonderwijs” 

https://www.christenunie.nl/k/news/view/499855/347467/christenunie-hekelt-regelzucht-thuisonderwijs.html  

- Artikel 5b Leerplichtwet 1969 
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002628&paragraaf=3&artikel=5&z=2020-08-01&g=2020-08-01  

- Regeerakkoord 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2017/10/10/regeerakkoord-2017-
vertrouwen-in-de-toekomst/Regeerakkoord+%27Vertrouwen+in+de+toekomst%27.pdf  

pagina 11, paragraaf Vrijheid van Onderwijs 

- Wetsvoorstel “Wet Voorschriften vrijstelling leerplicht bij richtingbezwaren” 
https://www.internetconsultatie.nl/richtingbezwaren/document/5845  

- Reacties op de internetconsultatie “Wet Voorschriften vrijstelling leerplicht bij 
richtingbezwaren”  
https://www.internetconsultatie.nl/richtingbezwaren  

- Artikel "Corona en autisme: het leven is nu veel rustiger” 
https://www.ed.nl/brabant/corona-en-autisme-het-leven-is-nu-veel-rustiger~a04acb7e  

- NOS Jeugdjournaal “Voor deze kinderen is thuisonderwijs wel fijn” 
https://www.youtube.com/watch?v=-FXn0k34G6Q  

 
B. constaterende dat: 

- De ChristenUnie zich in het verleden meermaals positief heeft ingezet voor de positie van 
thuisonderwijs door het gesprek met het thuisonderwijsveld aan te moedigen en een 

sterke regelzucht te ontmoedigen; 
- Door de deelname van de ChristenUnie in het kabinet Rutte III, het thuisonderwijs 

aandacht krijgt in het regeerakkoord; 

- Thuisonderwijs in Nederland alleen mogelijk is met een vrijstelling van de leerplicht op 
basis van richtingbezwaar en het kind nog niet naar school is geweest; 

- Thuisonderwijs op dit moment geen toezicht kent; 
- In het wetsvoorstel dit toezicht wordt geregeld met forse controlemiddelen; 

- Het thuisonderwijsveld massaal gereageerd heeft op het wetsvoorstel (meer dan 600 

reacties waarvan 467 openbaar); 
- De reacties op het wetsvoorstel laten zien dat veel thuisonderwijzers en ouders: 

o met enorme toewijding het kind centraal stellen in het onderwijs; 
o niet negatief staan tegenover een vorm van regulering, maar dat het voorgestelde 

toezicht wordt gezien als niet passend en niet proportioneel ten opzichte van de aard 
van thuisonderwijs; 

o bezwaren hebben tegen de smalle basis waarop thuisonderwijs mogelijk is; 

o zich grote zorgen maken over hun toekomstige rechtszekerheid en waarborging van 
hun privacy, gewetensvrijheid en godsdienstvrijheid; 

- Thuisonderwijs in coronatijd onverwachts positief in het nieuws is gekomen en zich heeft 
bewezen als onderwijsvariant voor een brede groep kinderen; 

- Thuisonderwijsorganisaties in het voortraject hun kennis en ervaring hebben aangeboden; 

 
  

https://www.christenunie.nl/k/news/view/499855/347467/christenunie-hekelt-regelzucht-thuisonderwijs.html
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002628&paragraaf=3&artikel=5&z=2020-08-01&g=2020-08-01
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2017/10/10/regeerakkoord-2017-vertrouwen-in-de-toekomst/Regeerakkoord+%27Vertrouwen+in+de+toekomst%27.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2017/10/10/regeerakkoord-2017-vertrouwen-in-de-toekomst/Regeerakkoord+%27Vertrouwen+in+de+toekomst%27.pdf
https://www.internetconsultatie.nl/richtingbezwaren/document/5845
https://www.internetconsultatie.nl/richtingbezwaren
https://www.ed.nl/brabant/corona-en-autisme-het-leven-is-nu-veel-rustiger~a04acb7e
https://www.youtube.com/watch?v=-FXn0k34G6Q
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C. overwegende dat: 
- De ChristenUnie pal staat voor de vrijheid van godsdienst en onderwijs, en thuisonderwijs 

een sluitstuk vormt in de vrijheid van onderwijs; 

- Thuisonderwijs het kind centraal stelt en zodoende een vorm is van passend onderwijs; 
- Thuisonderwijs zijn bestaansrecht heeft bewezen voor een grote groep kinderen; 

- Thuisonderwijs wezenlijk verschilt van schoolonderwijs en dat toezicht daarom rekening 
dient te houden met de eigenheid van thuisonderwijs; 

- Toezicht proportioneel dient te zijn met respect voor het thuisdomein, geweten en 

godsdienstvrijheid; 
- Thuisonderwijsorganisaties aangeven dat dit wetsvoorstel niet aansluit bij de eigenheid 

van thuisonderwijs; 
- Wederzijds vertrouwen en begrip van belang zijn voor gedragen en succesvol toezicht en 

regelgeving;  
 

D. spreekt uit dat: 

- De ChristenUnie-fractie zich actief inzet voor het steunen van de minister om, in een sfeer 
van wederzijds vertrouwen en begrip, in samenwerking met de thuisonderwijsorganisaties, 

de reacties op het wetsvoorstel te verwerken in een verbeterd wetsvoorstel en de route 
daarnaartoe, zodat voldoende recht wordt gedaan aan: 

o de aard van thuisonderwijs, zodat gekozen vormen van toezicht proportioneel en 

passend zijn; 
o de kansen die thuisonderwijs biedt. 

o het respecteren van het thuisdomein van het gezin, zodat onderwijsvrijheid en 
godsdienstvrijheid geborgd zijn; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Preadvies Landelijk Bestuur – Oordeel congres 
 

De ChristenUnie heeft de ruimte om thuisonderwijs te geven altijd verdedigd en zal dat blijven doen. 
Veel van de uitgangspunten die in de motie staan steunen we voluit. Ouders die bewust kiezen voor 
thuisonderwijs bieden hun kinderen vaak goed en uitdagend onderwijs. Maar niet altijd. Met het 
groeiend aantal mensen dat thuisonderwijs geeft, vindt de ChristenUnie dat er goed toezicht moet zijn 
op thuisonderwijs, net als bij bijvoorbeeld het bijzonder onderwijs (dat net zo goed van ouders 
uitgaat). En we willen dat ouders een heel bewuste keuze maken voor thuisonderwijs en kinderen 
bijvoorbeeld niet onder het mom van thuisonderwijs zomaar van een school kunnen worden gehaald 
na radicalisering of een conflict. De Tweede Kamerfractie heeft bij het opstellen van het 
regeerakkoord gestreden voor proportioneel toezicht en behoud van de vrijheid voor thuisonderwijs. 
Het wetsvoorstel dat op basis van die afspraak moet worden gemaakt, is nog in voorbereiding. Er 
wordt nu naar de inbreng bij internetconsultatie gekeken door de regering. De fractie zal de wet 
kritisch toetsen als die er eenmaal ligt.  
 
Het Landelijk Bestuur staat sympathiek tegenover de bedoeling van de indieners: het verdedigen van 
de ruimte voor thuisonderwijs. Het Bestuur wil met de indieners de Kamerfracties oproepen de 
wetsvoorstel over Thuisonderwijs kritisch te toetsen om de vrijheid van thuisonderwijs te waarborgen 
en het toezicht proportioneel te houden. 
 
Het Landelijk Bestuur laat het oordeel voor deze motie graag aan het congres.  
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Motie 11 – Sport en Mensenrechtenschendingen 
 
Ingediend door PerspectieF, ChristenUnie-jongeren 

 
Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 21 november 2020,  

 

A. constaterende dat: 
- In 2022 zowel het WK Voetbal in Qatar als de Olympische Winterspelen in China worden 

gehouden; 
- In beide landen grove mensenrechtenschendingen plaatsvinden 

 

B. overwegende dat: 
- Sport zich bij uitstek leent voor propaganda voor binnenlandse en buitenlandse 

doeleinden; 
- Sport en politiek in dat licht niet volledig los van elkaar te zien zijn;  

 
C. spreekt uit dat de Tweede Kamerfractie: 

- Zich voortaan inzet om een officiële afvaardiging (van ministers en koning) naar grote 

sportevenementen in landen waar grove mensenrechtenschendingen plaatsvinden te 
voorkomen; 

- De regering oproept in gesprek te gaan met de sportbonden om na te gaan wat sporters 
kunnen betekenen, bijvoorbeeld door af te zien van deelname of anderszins, bij grote 

sportevenementen in landen waar grove mensenrechtenschendingen plaatsvinden. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Preadvies Landelijk Bestuur – Overnemen 

Het Landelijk Bestuur staat volledig achter het eerste deel van het dictum. De Tweede Kamerfractie 
heeft eerder opgeroepen tot het niet afvaardigen van een politieke delegatie naar de Olympische 
spelen in China. Maar kreeg toen geen steun. Ook met betrekking tot Qatar is de fractie zeer kritisch 
en heeft hier kritische vragen over gesteld. 
 
Het tweede deel van de motie ligt genuanceerder. De Tweede Kamer gaat over de politieke 
afvaardiging en niet over de afvaardiging van sporters. Daar moeten in eerste instantie het NOCNSF 
en de sporters zelf een moreel oordeel over vellen. Onze acties hebben zich dus altijd op een politieke 
vertegenwoordiging gericht en niet op de sporters zelf. Nu is het wel zo dat door de overheid veel 
subsidie wordt gegeven aan sportbonden en via die bonden aan individuele sporters. Dat geeft wel 
ruimte om aan de regering te vragen met sportbonden in gesprek te gaan over deelname of 
anderszins in landen waar de mensenrechten flagrant worden geschonden. 
 
Het Landelijk Bestuur adviseert om motie 11 over te nemen. 
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Motie 12 – Stop huisuitzettingen tijdens de coronacrisis 

Ingediend door PerspectieF, ChristenUnie-jongeren 

Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 21 november 2020 te Veenendaal,  
 

A. constaterende dat: 
- De corona crisis bestaande problemen op de woningmarkt versterkt;  

- Huisuitzettingen de meest ingrijpende gevolgen zijn van huurachterstanden door het 

verlies van inkomen;  
- Huisuitzettingen tijdens een pandemie extra schrijnend zijn; 

- Huisuitzettingen, ondanks de door de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties gemaakte afspraken met de verhuurdersorganisaties, weer in 

toenemende mate voorkomen 

https://www.woonbond.nl/nieuws/woonbond-geen-huisuitzettingen-tijdens-
coronapandemie 

 
B. overwegende dat: 

- De (hernieuwde) afspraken die gemaakt zijn met de verhuurdersorganisaties nog te veel 
ruimte laten voor huisuitzettingen in het geval van problematische schulden; 

https://www.aedes.nl/artikelen/bedrijfsvoering/corona/verhuurders-maken-afspraken-over-

huisuitzettingen-en-tijdelijke-huurcontracten.html 
- Juist deze kwetsbare groep mensen met problematische schulden tijdens deze crisis niet 

op straat mag komen te staan; 
- De ChristenUnie zich al eerder inzette om huisuitzettingen tijdens de corona crisis te 

stoppen; 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z06782&did=2020D14435 
- Andere Europese landen huisuitzettingen (tijdelijk) verboden hebben; 

https://www.euroweeklynews.com/2020/03/26/no-evictions-the-german-solution-to-rent-
under-the-coronavirus-crisis/ 

 

C. spreekt uit dat de Tweede Kamerfractie: 
- De Minister oproept tot het hernieuwen van de afspraken met de verhuurdersorganisaties 

over het stoppen van huisuitzettingen; 
- De Minister oproept tot het verbieden van huisuitzettingen indien de gemaakte afspraken 

geen effect hebben en uitzettingen voor blijven komen. 
 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Preadvies Landelijk Bestuur – Overnemen 

Goed om dit onderwerp via een motie te agenderen. De ChristenUniefractie heeft dit ook meerdere 
keren ingebracht in de debatten over de Corona-aanpak. Huisuitzettingen moeten, ook los van de 
coronacrisis, zoveel als mogelijk voorkomen worden. Mensen dakloos maken is geen oplossing als ze 
door bijvoorbeeld financiële problemen de huur niet kunnen voldoen. 
 
Het Landelijk Bestuur adviseert dan ook om motie 12 over te nemen. 
 

 

  

https://www.woonbond.nl/nieuws/woonbond-geen-huisuitzettingen-tijdens-coronapandemie
https://www.woonbond.nl/nieuws/woonbond-geen-huisuitzettingen-tijdens-coronapandemie
https://www.aedes.nl/artikelen/bedrijfsvoering/corona/verhuurders-maken-afspraken-over-huisuitzettingen-en-tijdelijke-huurcontracten.html
https://www.aedes.nl/artikelen/bedrijfsvoering/corona/verhuurders-maken-afspraken-over-huisuitzettingen-en-tijdelijke-huurcontracten.html
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z06782&did=2020D14435
https://www.euroweeklynews.com/2020/03/26/no-evictions-the-german-solution-to-rent-under-the-coronavirus-crisis/
https://www.euroweeklynews.com/2020/03/26/no-evictions-the-german-solution-to-rent-under-the-coronavirus-crisis/
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Motie 13 – Stel een coördinator Culturele Inclusie aan 

Ingediend door PerspectieF, ChristenUnie-jongeren 

Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 21 november 2020 te Veenendaal,  
 

A. constaterende dat: 
- De ChristenUnie zich inzet om christenen met een multiculturele achtergrond beter te 

representeren, en hen in grotere mate te betrekken bij de partij; 

- Er ten dienste van dit doel meerdere projecten zijn opgezet binnen de partijorganisatie, 
onder andere vanuit het Wetenschappelijk Instituut, PerspectieF en enkele lokale 

afdelingen; 
- Deze projecten momenteel nog grotendeels onafhankelijk van elkaar opereren, en er geen 

orgaan bestaat dat de onderlinge cohesie structureel bewaart; 

 
B. overwegende dat: 

- Kennis en ervaring op het onderwerp sterk verschilt tussen de verschillende geledingen 
van de partij; 

- Initiatiefnemers van projecten baat hebben bij partij-brede cohesie en structuur, en 
kunnen leren van elkaars ervaringen en ideeën; 

- Door middel van goed georganiseerde coördinatie succesvolle initiatieven sneller uitgerold 

kunnen worden binnen de partij; 
- Christenen met een multiculturele achtergrond een aanzienlijk percentage van de 

Nederlandse bevolking opmaken, en daarmee een grote doelgroep vormen voor onze 
partij;  

- Overwegende dat het de ChristenUnie momenteel nog te weinig lukt om christenen met 

een multiculturele achtergrond structureel bij de partij te betrekken, en een gerichte 
strategie nodig is om vooruitgang te boeken; 

- Met name onder jongeren het thema culturele inclusie sterk leeft, en dit bovendien een 
van de huidige speerpunten vormt van PerspectieF; 

 

C. verzoekt het Landelijk Bestuur: 
- Een coördinator Culturele Inclusie aan te stellen, die cohesie aanspoort en bewaart tussen 

de verschillende projecten en initiatieven die binnen de partij zijn opgezet rond het thema, 
en die op structurele vordering aanstuurt; 

- Deze coördinator de opdracht mee te geven PerspectieF nadrukkelijk te betrekken bij zijn 
inspanningen. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 

Preadvies Landelijk Bestuur – Overnemen (zie toelichting) 

Het Landelijk Bestuur onderkent ten volle het belang om de diverse culturen en achtergronden in onze 
achterban actief een plaats te geven. De indieners hebben dit treffend verwoord. 
Het Wetenschappelijk Instituut heeft de belangrijke studie ‘Beelddragen, de wereldkerk en haar 
politieke opdracht’ gepubliceerd en is op dit moment bezig om een cursusserie te ontwikkelen in 
afstemming met het opleidingscentrum en de coördinator Internationaal van de partij. Deze 
cursusserie is bedoeld voor christenen met afstand tot de politiek, waaronder christenen met een 
multiculturele achtergrond. 
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Het aanstellen van een coördinator Culturele Inclusie zou kunnen helpen om deze ontwikkeling stevig 
te verankeren in de partij. Op dit moment werkt het Landelijk Bestuur aan de uitbouw van een 
partiibreed HR-programma, waarbij veelkleurig talent een sleutelbegrip is. Dat kan door middel van 
een coördinator of wellicht ook op andere wijze. Wij zullen aan de indieners verslag uitbrengen over 
de exacte invulling.  
 
Als we motie 13 mogen uitleggen dat er binnen de partij in beleid en uitvoering stevig 
verankerde aandacht is voor culturele inclusie, adviseren we graag deze motie over te 
nemen. 
 

 

Motie 14 – Campagne en duurzame relatiebouw 

christenmigranten 

Ingediend door PerspectieF, ChristenUnie-jongeren 

Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 21 november 2020 te Veenendaal,  

 
A. constaterende dat: 

- De partij in haar campagnestrategie inzet op specifieke benaderingen van de verschillende 

doelgroepen; 
- Christenmigranten een van de doelgroepen vormen; 

 
B. overwegende dat: 

- We een unie willen zijn van alle christenen; 

- Doel van de partij is om structurele relaties op te bouwen met christenmigranten; 
- Vergaarde kennis binnen de partij momenteel moet worden omgezet in een integrale 

aanpak om dit doel structureel te borgen; 
- Juist in campagnetijd praktisch duidelijk kan worden in welke opzichten de partij 

vergevorderd is om dit doel te bereiken, en op welke terreinen de partij nog moet leren en 
groeien; 

- De campagne daarmee interne pro-activiteit kan aanjagen om stappen te zetten in 

duurzame relatiebouw met christenmigranten; 
 

C. verzoekt het Landelijk Bestuur: 
- De campagnestrategie gericht op christenmigranten aan te grijpen om duurzame en 

structurele relaties met christelijke migrantengroepen te intensiveren; 

- Evaluatie van de strategie en opgedane ervaringen tijdens de campagne te gebruiken om 
na de campagne een integrale aanpak te scherpen. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 

Preadvies Landelijk Bestuur – Overnemen 

We zien deze motie als een krachtige aanmoediging om in de campagne speciale aandacht te hebben 
voor christenen met een migratieachtergrond. Deze aandacht mag zich zeker niet beperken tot de 
campagnetijd maar moet leiden tot een blijvende inclusie van deze groep potentiële kiezers en politici. 
In de Impact Factory van 5 september jl. is daarom een workshop over dit onderwerp gehouden. Dit 
heeft gevolgen voor de Tweede Kamercampagne. Het Landelijk Bestuur is het eens met de indieners 
van deze motie dat opgedane ervaringen weer bij moeten dragen aan blijvende ontwikkeling op het 
gebied van culturele inclusie. Het Landelijk Bestuur rekent hierbij op een mooie samenwerking met 
o.a. PerspectieF. 
 
Daarom adviseert het Landelijk Bestuur deze motie van harte over te nemen.  


