
 
 
Geachte leden ChristenUnie, 
  
Het Provinciale Unie Bestuur heeft op 27 september de kandidatenlijsten voor de Statenverkiezingen 
en de Waterschapsverkiezingen van D.V. 20 maart 2019 met de beide selectiecommissies besproken. 
Het bestuur heeft het advies van beide commissies overgenomen.  
Wij leggen de in de bijlagen opgenomen kandidatenlijsten aan u voor. En agenderen deze voor 
vaststelling in de provinciale unievergadering van 15 november aanstaande. 
  
De kandidatenlijst van de Provinciale Staten is door de selectiecommissie onder leidingen van de 
heer Klaas Tigelaar opgesteld.  
De kandidatenlijsten voor de vier waterschappen zijn opgesteld door de selectiecommissie onder 
leiding van de heer Rens den Hollander. 
  
Kandidatenlijsten waterschappen 
Wij vragen u nog apart uw aandacht voor de bijzondere situatie rond de waterschapsverkiezingen. 
In Zuid-Holland zijn er vier waterschappen waar we als bestuur verantwoordelijk zijn voor het 
opstellen van een kandidatenlijst. In  drie van de vier waterschappen zal er een lijst ineenschuiving 
met de SGP zijn: 
Rijnland: Lijsttrekker SGP, nr. 2 CU etc. 
Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard: nr. 1 SGP, nr. 2 CU 
Delfland: Lijsttrekker CU, nr. 2 SGP etc. 
Hollandse Delta: CU lijst. 
 
Het bestuur is dankbaar voor het vele en grondige werk dat de selectiecommissies hebben gedaan 
om  deze evenwichtige lijsten te kunnen voorleggen aan de besluitvormende ledenvergadering. 
Eventuele amendementen kunnen ingediend worden bij het bestuur via het secretariaat, met in 
achtneming van de volgende regels: 
Leden kunnen het voorstel voor de kandidatenlijsten amenderen. Een voorstel tot wijziging kan 
alleen worden ingediend indien het voldoet aan de volgende twee voorwaarden: 
- de voorgestelde kandidaat staat reeds op de kandidatenlijst 
- de kandidaat die het betreft, ondersteunt het amendement. 
“ In deze fase van de kandidaatstelling is het niet wenselijk dat iemand op het laatste moment er nog 
even ‘tussen wordt geduwd’. De selectiecommissie moet zich een oordeel hebben kunnen vormen 
over een kandidaat. Juist daarom is het wenselijk dat leden hier vooraf goed van op de hoogte zijn en 
kandidaten in een eerder stadium voordragen. Dan kan de selectiecommissie met deze persoon 
spreken en zich een oordeel vormen over de geschiktheid van deze man of vrouw”. 
(Handboek Verkiezingen Pagina 16 © ChristenUnie) 
Amendementen moeten voor zaterdag 3 november 2018 12.00 uur bij het secretariaat binnen zijn. 
Amendementen die na dit tijdstip ontvangen worden, kunnen niet in behandeling worden genomen.  
  
 


