
Verslag 1e ronde verkenningen coalitie Rhenen, 24 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), Andrea Peters (ambtelijke ondersteuning) 

 

Opening 

 

De informateur stelt zichzelf voor. De heer Verhoeve is burgemeester van Oudewater, is lid van de 

SGP, maar hij voegt hieraan toe dat hij deze klus voor de hele raad uitvoert. Verder doet de 

informateur de mededeling dat wat er aan tafel gedeeld wordt, vertrouwelijk behandeld zal worden.  

 

Hoe analyseert u de uitslag? 

Rhenens Belang ging de verkiezingen in met het idee om de 2 zetels te behouden. Dit is gelukt, we 

zijn dankbaar voor de stabiliteit.  

   

Wat zijn volgens uw partij de belangrijkste onderwerpen waar het college de komende 4 jaar mee 

aan de slag gaat? 

 

Belangrijk speerpunt voor Rhenens Belang is transparantie, hiermee wordt bedoeld transparantie 

van partijen. Wij hechten belang aan een open bestuurscultuur in de zin van een eigen geluid van 

college en raad.  

Overige belangrijke onderwerpen voor Rhenens Belang zijn een goede financiële structuur, 

verkeersveiligheid (kruising), goede infrastructuur, richting Provincie proberen eenheid in voorstellen 

te bereiken. 

 

Zijn er onderwerpen die u uit wilt sluiten van c.q. die onbespreekbaar zijn in een eventueel 

collegeprogramma? 

 

Voor Rhenens Belang zijn er eigenlijk geen breekpunten. Dit was 4 jaar geleden wel het geval met 

een wethouderskandidaat. 

 

Wat is voor uw partij de meest gewenste coalitie? 

Qua gedachtengoed zit Rhenens Belang dicht op de SGP, maar ook op de VVD. Met deze partijen zit 

Rhenens Belang op financieel en zakelijk terrein dicht op elkaar. Rhenens Belang zelf kan deelnemen 

aan de coalitie maar kan ook goed in de oppositie functioneren.  



Verder gunt Rhenens Belang het de SGP om terug te komen in de coalitie. 

 

Zijn er partijen die u uitsluit? Zo ja, op grond waarvan? 

Rhenens Belang sluit geen partijen uit maar sluit wel combinaties uit. Rhenens Belang vindt het te 

vroeg om nu te delen welke combinatie dat is.  

 

Is uw partij beschikbaar om bestuursverantwoordelijkheid (collegelid) te dragen? 

Ja, er zijn kandidaten, maar Rhenens Belang geeft deze namen nog niet door. Het is afhankelijk van 

de competenties en de portefeuille. Liever eerst overeenstemming over de inhoud, dan pas spreken 

over de wethouders.  

Rhenens Belang heeft kennis van diverse portefeuilles, vooral Economie en Sociaal Domein.  

 

Welke punten wilt u op dit moment nog meer inbrengen die relevant zijn voor deze eerste 

verkenning? 

Nee, die zijn er niet. In het debat kwam naar voren dat er eigenlijk niet zulke hele grote verschillen 

zijn. Veel partijen willen verder gaan zoals de afgelopen 4 jaar. Dit geeft een mooi vertrekpunt voor 

de komende periode. Geen ambitie om de zondagsopenstelling verder uit te breiden.  

Verder valt Rhenens Belang op dat binnen D66 een verjonging heeft plaatsgevonden. Dit vindt 

Rhenens Belang een goede zaak voor de raad, geeft een verfrissende, andere kijk op dingen. 

 

Afronding 

 

De informateur bedankt de aanwezigen voor het gesprek. 


