
Voorstel Themagroepen (op ALV CU Utrecht 14 november 2022)

Aanleiding
Vanuit de fractie en de wethouder van de bestaat de wens om actiever de leden van de
ChristenUnie te kunnen raadplegen over specifieke onderwerpen. Binnen de leden bestaat
veel kennis over een verscheidenheid aan thema’s. Kennis waar de raadsleden en de
wethouder graag gebruik van maken.

Daarnaast merken wij dat veel leden graag inhoudelijk betrokken willen blijven bij het werk
van de ChristenUnie. Het bestuur is van mening dat de themagroepen een antwoord kunnen
bieden op deze twee verzoeken.

Wat doen de themagroepen?
De themagroepen vormen een bron van expertise op thema’s waar de ChristenUnie voor
staat en die spelen in de samenleving. Themagroepen bestaan uit leden die inhoudelijk mee
willen denken over specifieke onderwerpen, bijvoorbeeld door mee te denken met de
Raadsfractie, debat, werkbezoeken en blogs te schrijven. De fractie van de ChristenUnie en
de wethouder kunnen deze themagroepen raadplegen wanneer zij meer informatie zoeken
over specifieke onderwerpen.

Kijkend naar de belangrijkste thema’s uit ons verkiezingsprogramma, stellen we de volgende
twee themagroepen voor:

- Klimaat rechtvaardig: Aanpak klimaatverandering in Utrecht (isolatie woningen, van
gas af, duurzame energie), natuur in de stad

- Samenredzaamheid: Zorg, participatie, integratie statushouders, jeugdzorg,
dakloosheid

Wat doet een themagroep?
- Organiseren van werkbezoeken aan plekken/initiatieven die themagroep belangrijk

en/of interessant vindt
- Agenderen van voor ChristenUnie belangrijke doelen/thema’s uit het coalitieakkoord

door middel van blogs, ludieke actie, inhoudelijke voorstel aan fractie
- Meedenken op een onderwerp wat op de Raadsagenda staat
- Bijwonen van Commissievergadering of Raads/ Tweede Kamerdebat
- Schrijven van artikelen over specifieke onderwerpen, al dan niet in samenwerking

met het CU Utrecht Content team
- Aanhaken bij werkbezoeken die de fractie doet
- Eventueel een ludieke actie in kader van speciale dag die raakt aan het thema (Earth

Day, Wereld Daklozendag)

De themagroep trekt deze activiteiten en werkt hiervoor samen met de Raadsfractie en het
bestuur. De Raadsfractie neemt het initiatief om themagroep leden te betrekken bij de
Raadsagenda en hiervoor input op te halen.

Samenstelling
Elke themagroep bestaat uit vijf tot acht leden: drie tot zes actieve leden, één bestuurslid en
één raadslid/fractiemedewerker. De groep vergadert één keer per zes weken en gaat ieder
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jaar in ieder geval één keer op werkbezoek en één keer naar een Raadsvergadering/
Commissiedebat. Verdere activiteiten en invulling kan door de themagroep zelf worden
bepaald.

Inhoudelijk lid
Een inhoudelijk lid denkt inhoudelijk mee. Concreet betekent dit deze leden:

● Affiniteit hebben met de thema’s zoals beschreven per themagroep
● Enthousiast zijn om met andere ChristenUnie leden inhoudelijk aan de slag te gaan
● initiatief nemen om met de onderwerpen uit het verkiezingsprogramma aan de slag

te gaan.

Bestuurslid
Een bestuurslid start de themagroep op en is het eerste aanspreekpunt voor de themagroep.
Daarbij zorgt het bestuurslid dat de themagroep goed is aangehaakt op andere activiteiten
zoals CU Talks en de programmacommissie.

Raadslid/fractiemedewerker
Een Raadslid of fractiemedewerker is onderdeel van de themagroep en is het eerste
aanspreekpunt vanuit de fractie. Zij/Hij haakt de themagroep leden aan bij de vergaderingen
en agenda van de fractie.

Vervolg
De huidige invulling van de themagroepen is een voorstel van het bestuur. Op de ALV willen
wij hierover graag met de leden in gesprek gaan; we brainstormen over de definitieve
invulling. Daarna kunnen leden zich aansluiten en benaderen we leden om deel te nemen.
Aanmelden voorafgaand aan de ALV is dus niet nodig.


