
Verslag 2e ronde verkenningen coalitie Rhenen, 26 maart 2018 

 

Partij: Rhenens Belang 

 

Aanwezig: Geertje Wiesenekker (lijsttrekker en fractievoorzitter van Rhenens Belang),  

Ana Hulsebosch- Salgado Pintos (nr. 2 op de lijst van Rhenens Belang), Pieter Verhoeve (informateur), 

Cybelle Apell (griffier), Sietske Rob (ambtelijke ondersteuning) 

 

Opening 

De informateur heet allen welkom 

Heeft u het verslag van 24 maart ontvangen en wat vond u er van? 

Rhenens Belang geeft aan dat het verslag gelezen is en als enige opmerking wordt aangegeven dat 

voor Rhenens Belang terugdraaien van de zondag geen optie is. Het verslag wordt met deze 

toevoeging als akkoord bevonden. 

 

Terugkoppeling 1e ronde verkenning 24 maart 
De informateur geeft aan dat in de gesprekken van afgelopen zaterdag vaak de SGP en de PCR 

worden genoemd, in mindere mate wordt de CU genoemd en dan nog een 4e partij. Als 4e partij 

wordt D66 genoemd omdat ze ook hebben gewonnen. De VVD wordt wel genoemd maar in mindere 

mate en dit lijkt te komen door het andere geluid dat zij afgegeven hebben. Rhenens Belang is ook 

wel genoemd maar niet vaak. CDA en PvdA zijn wel bereid verantwoording te dragen maar zij 

worden vanwege 1 zetel nog minder genoemd. 

Rhenens Belang geeft aan niet verrast te zijn over de huidige uitkomst. Er wordt nog even gedacht 

dat de naam Wiesenekker mogelijk een rol gespeeld heeft. De informateur geeft aan dat dit in geen 

van de gesprekken genoemd is.  

 

Heeft Rhenens Belang een wethouderskandidaat op het oog en kunnen eventueel namen genoemd 

worden? 

De informateur geeft aan dat er meerdere mogelijkheden zijn om een coalitie te vormen. Volgende 

week wil de informateur graag zijn advies afgeven. Hij stelt het van groot belang dat de 

kandidaatwethouders bekend zijn opdat dit ook vertrouwen kan geven aan de andere partijen. 

Rhenens Belang geeft aan dat zij dit wel vertrouwelijk wil delen met de informateur. 

De griffier en ambtelijk ondersteuner verlaten de ruimte en de verslaglegging wordt onderbroken. 

 

Hoe staat Rhenens Belang tegenover een raadsbreed akkoord? 
De informateur geeft aan dat een coalitie met 4 partijen voor de hand lijkt te liggen met 4 

wethouders. Er wordt gevraagd hoe Rhenens Belang denkt over een raadsbreed akkoord. Dan zou je 

als variant wethouders kunnen laten solliciteren bij de gemeenteraad. Rhenens Belang geeft aan in 

principe voor deze variant te zijn maar geeft aan dat de bal eerst bij de grote partijen ligt. Er zou dan 

op onderdeel afspraken gemaakt kunnen worden. 

Rhenens Belang geeft aan dat zij het mooi zou vinden als dit zou kunnen. 

 



Tijdens de verkiezingscampagne worden vaak veel ambities uitgesproken maar ambities kosten 

vaak geld. De informatienota over het financieel perspectief geeft een behoorlijk tekort aan, waar 

zou Rhenens Belang bijbuigen of ziet mogelijkheden voor bezuinigingen? 
 

Rhenens Belang geeft aan dat zij 4 jaar geleden mee hebben geschreven aan een concept 

bezuinigingsnota en dat dit plan nog steeds actueel is. Ook vraagt Rhenens belang zich af of je wel 

moet besparen of dat opbouw van lasten voor inwoners mogelijk moet zijn om spaarpotjes te 

creëren om kosten als vernieuwing rioolkosten te betalen. Volgens Rhenens Belang is verhoging van 

de lasten bespreekbaar als men transparant is naar de inwoners van Rhenen. 

Er wordt afgesproken dat deze bezuinigingsnota door Rhenens Belang wordt gemaild naar de griffier. 

Rhenens Belang geeft nog als laatste opmerking mee dat ze hoopt op een open en transparante 

coalitievorming. 

Afsluiting 

Rhenens Belang wordt bedankt voor hun komst. 


