
Nr. Indiener Stelt voor het verkiezingsprogramma te wijzigen door: Toelichting: 

3  CU  Reeuwijk op p.  5, rechter kolom, de passage waarin gesproken wordt over 
"Het - terechte - uitgangspunt van de eigen verantwoordelijkheid..", 
nader in te kleuren vanuit het idee van sociale gerechtigheid (Micha 
6:8). 

7 CU op p.  13, linker kolom, tweede alinea, na de zin "De overheid 
Franekeradeel hanteert de vrijheid van stichting, richting en inrichting als leidraad 

in haar beleid en beschermt deze vrijheid." de volgende passage op 
te nemen "Zij beschermt de mogelijkheid tot richtingsbezwaar die 
ouders en verzorgers op basis van de huidige Leerplichtwet, artikel 
5 sub b, hebben. Enerzijds koppelt zij hieraan de verplichting om 
de kinderen thuis onderwijs te (laten) geven, anderzijds laat zij de 
ouders, behoudens het haar conform de Grondwet toekomende 
toezicht, vrij betreffende de vorm en inhoud van dit onderwijs. 
Tevens herstelt zij de situatie van vóór 1969 waarbij ouders 
middels thuisonderwijs aan de leerplicht konden voldoen. 

Nr. 
] 

Indiener Stelt voor het verkiezingsprogramma te wijzigen door: Toelichting: 

8  CU  op p.  13, linker kolom, laatste alinea, de tekst "Behalve een 
Franekeradeel beperkte ouderbijdrage wordt private financiering in het primair en 

voortgezet onderwijs niet toegestaan." te wijzigen in "Behalve een 
beperkte ouderbijdrage wordt private financiering van het door de 
overheid bekostigde primair en voortgezet onderwijs niet 
toegestaan."  

E 
Indiener Stelt voor het verkiezingsprogramma te wijzigen door: [ToeJici1tin: 

10 Perspectief  op p.  14, rechter kolom na de zin "De problematiek is divers en 
voor scholen niet altijd even makkelijk hanteerbaar." de volgende 
zin toe te voegen: "Cruciaal is daarom een goede samenwerking 
tussen het onderwijs en de jeugdzorg." 

12 Perspectief op p.  15, rechter kolom na de zin "Scholen voor VMBO en MBO 
moeten zorgen voor voldoende onderlinge aansluiting tussen 
VMBO en MBO, zodat leerlingen niet tussen wal en het schip 
vallen." de volgende zin toe te voegen: "ROC's en AOC's worden 
daarom in staat gesteld schakelprogramma's aan te bieden voor 
jongeren die met hun sectorkeuze op het VMBO niet worden 
toegelaten bij de MBO-opleiding van hun eigenlijke keuze."  

13 Perspectief op p. 16, rechter kolom, de volgende passage te schrappen: "Het 
Nederlands is de voertaal in het hoger onderwijs. Van Nederlandse 
studenten wordt verwacht dat zij deze taal goed beheersen in woord 
en geschrift." - 

FN jIndicner Stelt voor het verkiezingsprogramma te wijzigen door: Toelichting: 

15 Apeldoorn op p. 18, le aandachtspunt, 2e volzin, de woorden "medische 
noodzaak" te wijzigen in "acute medische noodzaak". 



16  CU  Utrecht op p. 19, eerste kolom, vierde punt, de tekst "Het 
persoonsgebonden budget (PGB) wordt zo breed mogelijk 
toegepast. Wel blijft er controle op de kwaliteit van de zorg. Het 
PGB kan niet dienen ter dekking van huisvestingskosten" te 
wijzigen in "Het persoonsgebonden budget (PGB) wordt zo breed 
mogelijk toegepast en heeft een redelijke hoogte. Wel blijft er 
controle op de kwaliteit van de zorg, Het PGB kan niet dienen ter 
dekking van huisvestingskosten."  

17  CU  Reeuwijk op pagina 26, groen kader bovenaan, de volgende passage toe te 
voegen: "Bijzondere zorg dient te worden besteed aan mensen in de 
zorg, die te weinig voedsel innemen". 

18 PerspectieF op p. 26, linker kolom, de volgende passage te schrappen: "Bij 
doping dienen niet alleen de sporters uitgesloten te worden van 
deelname. Ook hun sponsors dienen in de straf betrokken te worden 
in de vorm van een boete die ten goede komt aan een fonds dat 
onderzoek financiert naar de controle op doping."  

19 PerspectieF  Op p. 26, rechter kolom de eerste volzin van de volgende passage te 
schrappen: "Teams in het betaald voetbal krijgen voor ten hoogste 
drie niet-Europese spelers toestemming voor een werkvergunning. 

- Voetbalclubs dienen voor het aantrekken van buitenlandse krachten 
aan dezelfde voorwaarden als het bedrijfsleven te voldoen."  

Nr. 1 Indiener 1 Stelt voor het verkiezingsprogramma te wijzigen door: Toelichting: 

20 CU  Houten op pagina 29, rechter kolom, de volgende passage toe te voegen: 
"De ChristenUnie wil een vermindering van de beleidsambtenaren 
bij de overheid (bij Rijk, provincies en gemeenten) met 151/o". 

26 PerspectieF op p.  31, linker kolom, de volgende passage te schrappen: 
"Gemeenten worden gestimuleerd meer gebruik te maken van de 
mogelijkheid van gekozen wijk- en dorpsraden als deelgemeenten 
met beperkte bevoegdheden." 

36 CU  Lelystad op p. 37 de zin "In het geval van gedwongen terugkeer dient 
......) niet te worden geschonden." te wijzigen in "In het 

geval van gedwongen terugkeer dient (............) niet te worden 
geschonden. Vluchtelingen worden niet teruggestuurd als dat 
gevaar voor leven of vrijheid oplevert." 

j_Indiener.  Stelt voor het verkiezingsprogramma te wijzigen door: Toelichting: 

37  CU  op p.  37 de volgende passage toe te voegen: 
Loppersum "De Nederlandse asielprocedure moet snel, maar vooral zorgvuldig 

zijn. Binnen de asielprocedure wordt rekening gehouden met 
kwetsbare groepen en medische aspecten. Het 'Istanbul Protocol' 
moet worden geimplementeerd."  

Nr. Indiener Stelt voor het verkiezingsprogramma te wijzigen door: Toelichting: 

39  CU  op p. 37 de volgende passage toe te voegen: 
Loppersum "Bij de beoordeling van de aanvraag voor een medische 

verblijfsvergunning wordt rekening gehouden met de feitelijke 
toegankelijkheid van de noodzakelijke zorg in het land van 
herkomst."  



40 CU op p.  37 de volgende passage toe te voegen: 
Loppersum "Op Europees niveau moet er een gezamenlijke asielprocedure 

komen met goede waarborgen voor zorgvuldigheid. Uitgangspunt 
moet de beste asielpraktijk en niet de slechtste zijn. De 
verantwoordelijkheid voor vluchtelingen binnen Europa moet door 
de EU-landen gezamenlijk gedragen worden."  

Nr. indiener Stelt voor het verkiezingsprogramma te wijzigen door: ['Toelichting: 

41  CU  op p. 37, de volgende passage toe te voegen: 
Loppersum "Detentie wordt alleen als uiterste middel gebruikt. Kinderen horen 

niet in detentie." 

42  CU  op p.  37, voor of na de zin "Asielzoekers die nog ... .. . land van 
Loppersum herkomst bemoeilijken" de volgende passage toe te voegen: "De 

leefomstandigheden voor asielzoekers en vooral voor kinderen, 
moeten sterk worden verbeterd". 

43  CU  op p. 37, de volgende passage toe te voegen: 
Loppersum "Het recht op gezinsleven wordt gerespecteerd. Gezinnen van 

asielzoekers en vluchtelingen worden niet gescheiden." 

44  CU  op p. 37, de volgende passage toe te voegen: 
Loppersum "De leges voor verblijfsvergunningen worden verlaagd zodat zij het 

uitoefenen van het gezinsleven niet meer belemmeren". 

46  CU  op p.  37, rechter kolom bij het laatste aandachtstreepje de volgende 
Loppersum passage toe te voegen: "Waar voor vluchtelingen geen uitzicht is op 

lokale integratie of terugkeer dient Nederland zich solidair te tonen 
en vluchtelingen de mogelijkheid tot hervestiging te bieden. 
Daartoe wordt het quotum van 500 vluchtelingen per jaar fors 
verhoogd." 

Nr. indiener Stelt voor het verkiezingsprogramma te wijzigen door: Toelichting: 

47  CU  op p. 39, linker kolom, in de zin "De overheid biedt bij rechtmatig 
Loppersum verblijf in Nederland opvang aan. Voor gezinnen met kinderen 

geldt een bijzondere zorgplicht, ook als het uitgeprocedeerde 
asielzoekers betreft", de woorden "rechtmatig verblijf' te 
vervangen door "asielzoekers in procedure". 

48  CU  op p. 39, linker kolom, de volgende passage toe te voegen: 
Loppersum "Asielstatushouders komen na drie i aar in aanmerking voor een 

vergunning asiel voor onbepáM5~ "tij  

49  CU  Reeuwijk op p. 39, linker kolom, de volgende passage toe te voegen: 
"Vreemdelingen die in ons land zijn overgegaan naar een andere 
godsdienst worden in geen geval gedwongen terug te keren naar 
hun land waaruit ze zijn geëmigreerd, indien aldaar in de praktijk 
sprake is van vervolging." 

50  CU  op p. 39, linker kolom, onder het vierde aandachtstreepje de zin 
Apeldoorn "De overheid biedt bij rechtmatig verblijf in Nederland opvang aan. 

Voor gezinnen met kinderen geldt..." te wijzigen in "De overheid 
biedt bij rechtmatig verblijf in Nederland opvang aan. Voor 
gezinnen met kinderen en voor andere schrijnende gevallen 
geldt..." 

Nr. 1 indiener 1 Stelt voor het verkiezingsprogramma te wijzigen door: 1 Toelichting: 



52  CU  Utrecht op p.  42, rechter kolom, het eerste aandachtspunt "Het budget voor 
Ontwikkelingssamenwerking wordt op termijn verhoogd tot 1,0% 
BNP. Van dit budget dient tenminste 0,1% besteed te worden aan 
internationaal milieubeleid." te veranderen in "Het budget voor 
Ontwikkelingssamenwerking wordt op termijn verhoogd tot 1,0% 
BNP. Van dit budget dient tenminste 10% besteed te worden aan 
internationaal milieubeleid,"  

57  CU  op p.  47, de volgende passage toe te voegen: 
Ooststellingw "Bij de onderhandelingen met Turkije over eventuele toetreding 
erf van Turkije tot de ENP of enig ander EU verband dient Turkije aan 

de volgende 6 voorwaarden te voldoen. 

1. Sancties ten aanzien van enig land van de Europese Unie 
dienen volledig te worden beëindigd (Cyprus). 

2. Erkenning van de genocide ten aanzien van Armenië in 1915 
en omliggende jaren. 

3. Economische of andere blokkades ten aanzien van buurlanden, 
met name Armenië dienen voorkomen en/of opgeheven te 
worden. 

4. Turkije mag in de toekomst enig verdrag van de Europese 
Unie met Armenië niet blokkeren, tegenwerken of 
verhinderen. 

5. Turkije dient minderheidsgroepen in eigen land volledig als 
gelijkwaardige burgers te beschouwen en te behandelen. 

6. Turkije dient volledige vrijheid van Godsdienst te garanderen 
voor iedere ingezetene van het land, zowel binnen als buiten 
Turkije." 

58  CU  op p.  49, linker kolom, onder het vijfde aandachtstreepje, in de zin 
Apeldoorn "Op de volgende terreinen zijn de lidstaten primair zelf bevoegd..." 

het woord "primair" te schrappen. 

Nr. I  Indiener Gelezen: 
Constaterende 
dat 

Overwegende 
Spreekt uit 

65  CU  - het verkiezings- - er een streng beleid is; - dat dat uiteindelijk een verarming van 
Reeuwijk programma, pagina - als maar boeren emigreren ons cultuurlandschap zal betekenen; 

59, naar o.a. Canada, 
Denemarken, enz. 

Nr. Indiener Stelt voor het verkiezingsprogramma te wijzigen door: Toelichting: 

T  CU  Elburg op p.  63, in het groene kader, onder het kopje "De ChristenUnie 
bepleit voor de komende kabinetsperiode:", een tekst op te nemen 
met als strekking dat bestaande gevallen, waarbij ook het 
oversluiten van hypotheken gerekend worden, gehandhaafd worden 
en volledig aftrekbaar te laten zijn.  

69  CU  Utrecht om op p. 68, rechter kolom, zesde punt, de zin "De 
chloortransporten over spoor worden afgebouwd." te schrappen. 

Indiener Stelt voor het verkiezingsprogramma te wijzigen door: Toelichting: 

70  CU  Lelystad op p. 69, linker kolom, de paragraaf "Duurzaam energiebeleid" aan 
te vullen met de zin: "Milieusubsidies moeten berusten op een 
duurzaam beleid en niet plotseling worden ingetrokken". 



71  CU  op p. 69, rechter kolom, het eerste actiepunt onder "Automobiliteit" (p.69). 
Apeldoorn te wijzigen in "In plaats van het bezit van de auto te belasten wordt 

het gebruik belast door voortvarende invoering van een 
kilometerheffing. Gelijktijdig wordt de motorrijtuigenbelasting 
afgeschaft. In dunbevolkte gebieden geldt een lager tarief dan in 
dichtbevolkte, en buiten de spitsuren geldt een lager tarief dan 
daarbinnen. Daarnaast geldt voor de eerste 5000 gereden kilometers 
per jaar een laag tarief, zodat autogebruik voor mensen die weinig 
rijden betaalbaar blijft. Tevens geldt voor zuinige auto's een lager 
tarief, Een deel van de inkomsten van de heffing is bestemd voor 
beter openbaar vervoer, milieuvriendelijker goederenvervoer en 
grotere verkeersveiligheid."  

72  CU  Utrecht op p.  69, onder "Verkeer en vervoer" de volgende passage op te 
nemen: "In de stedelijke regio's leidt de groei van het autogebruik 
de komende decennia tot toenemende filevorming. Als we niet 
oppassen slibben de autowegen aan de rand van de steden 
gedurende grote delen van de dag dicht. Daarom wordt 
geïnvesteerd in de aanleg van nieuwe light rail verbindingen om 
een aantrekkelijk en snel alternatief te bieden voor het al maar 
groeiende autogebruik. Dat kan zowel gaan om frequent rijdende 
sprinters met nieuwe haltes op het bestaande spoornet, om nieuwe 
metrolijnen als om snelle tramdiensten in de nieuwe stedelijke 
uitleggebieden, of slimme combinaties van deze light rail 
technieken,"  

Nr. Indiener Stelt voor het verkiezingsprogramma te wijzigen door: Toelichting: 

75  CU  Houten op p.  73, in het groene kader, de tekst onder "Capaciteitsuitbreiding 
van het spoor" te wijzigen in "De capaciteit van het spoorwegnet 
wordt vergroot, waarbij kan worden gedacht aan het aanleggen van 
inhaalsporen of spoorverdubbeling, extra perronsporen, 
ongelijkvloerse kruisingen en tunnels in stedelijke gebieden." 

76  CU  Houten op p.  73, in het groene kader, het kopje "Snelle treinen" met 
bijbehorende tekst te wijzigen in "Korte reistijden. Er wordt 
gestreefd om reistijden per trein te verkorten. Onderzocht wordt 
waar dit zinvol kan worden toegepast door het inzetten van treinen 
met een Vmax van 250  km/h."  

N 
I r 

Indiene 
Stelt voor het verkiezingsprogramma te wijzigen door: 

- -- - Toelichting: 

[ 

r  



T  CU  op p.  73, in het groene kader, de tekst van het kopje "Herstel 
7 Houten van oude spoorverbindingen te wijzigen in "Kortere routes," 

7 Perspecti op p.  73, in het groene kader, de volgende passage toe te 
8 eF voegen: "Betere eisen aan de NS. De voor reizigers belangrijke 

criteria van snelle reistijden, optimale aansluitingen en hoge 
frequenties worden opgenomen in de NS vervoersconcessie 
voor het hoofdrailnet." 
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