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Nieuwsbrief ChristenUnie Rhenen 2017 juni 

Geachte leden en vrienden van de 

ChristenUnie Rhenen,  

Nog net voor de zomervakantie willen we u 

graag inlichten over de actuele zaken van en 

rondom de ChristenUnie in Rhenen. Deze 

nieuwsbrief bevat o.a. een bijdrage van 

wethouder Jolanda de Heer, fractievoorzitter 

Nico Drost en van fractielid Karin Dieterman. 

Verder treft u informatie over de 

voorbereidingen voor de 

gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. 

En even een terugblik op de uitslag van de 

tweede kamer verkiezingen 2018 welke in 

maart jl. zijn gehouden.  

Komt u even langs voor een kop koffie of 

thee bij de ChristenUnie stand wanneer u 

een bezoek brengt aan de Cuneradag a.s. 

zaterdag. We wensen u veel leesplezier met 

deze nieuwsbrief en een goede zomertijd toe 

met hopelijk voldoende tijd om te relaxen, 

samen met uw dierbaren.  

 

Het laatste jaar alweer… (Nico 

Drost, raadsvoorzitter)  

Terwijl ik dit schrijf, begin juni 2017, zijn we 

politiek gezien alweer bezig met het laatste 

jaar van deze zittingstermijn van 

gemeenteraad en college, die loopt van 2014 

tot 2018.  

Er wordt hard gewerkt aan veel belangrijke 

zaken. Bijvoorbeeld het steeds verder 

invoeren en verbeteren van de taken die 

onze gemeente heeft op het gebied van 

Actualiteiten 

gemeenteraadsverkiezingen 

Rhenen 2018  

De programmacommissie, 

selectiecommissie en de 

campagnecommissie worden of zijn reeds 

samengesteld.  

• De programmacommissie zal zich 

bezighouden met het schrijven van het 

verkiezingsprogramma. Deze commissie zal 

bestaan uit Nico Drost, Karin Dieterman, 

Rien van Harten, Astrid Rooseboom, Henk 

van Laar en Arjan Grevengoed.  

• De selectiecommissie zal een advies 

uitbrengen aan het bestuur over de 

kandidatenlijst. Er zijn inmiddels twee 

personen die hebben toegezegd om mee te 

doen in de commissie. Een derde persoon 

heeft het in beraad. Zodra de bezetting rond 

is, zullen we dit voorleggen aan de leden.  

• De campagnecommissie bestaat uit Rien 

van Harten, Jeroen Klinkenberg, Henk Bos.  

We zijn dankbaar al deze mensen zich 

geroepen wisten om zich in te gaan zetten 

voor de ChristenUnie, we wensen hen als 

bestuur veel zegen toe.  

Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 

maart 2018 zijn wij nog steeds opzoek naar 

mensen die graag voor de ChristenUnie 

Rhenen zich verkiesbaar willen stellen:  

• hetzij voor daadwerkelijk deelname aan 

fractiewerk en/of gemeenteraadswerk,  

• hetzij omdat u ambassadeur wilt zijn voor 



zorg. Jeugdzorg bijvoorbeeld. We zoeken 

dan naar manieren om gezinnen 

laagdrempelig te kunnen helpen. Elders in 

deze nieuwsbrief ziet en leest u daar een 

prachtig voorbeeld van. Maar ook 

ouderenzorg en de zorg voor mensen zonder 

vaste baan of inkomen om wat voor reden 

dan ook.  

 

We mogen op voor de ChristenUnie 

belangrijke punten steeds onze input 

leveren, soms ook echt het verschil maken. 

Steeds op zoek naar wat goed is voor 

mensen. Omdat we geloven dat dat onze 

roeping is. Ik vind het prachtig om te zien 

hoe we in fractie en bestuur vaak op een lijn 

kunnen blijven. Omdat we ons weten 

verbonden in het geloof dat onze Vader in de 

hemel in alle dingen uiteindelijk het laatste 

woord heeft.  

 

Waar ik enorm blij en dankbaar voor ben is 

de aanwas van nieuwe gezichten bij onze 

lokale afdeling. In de afgelopen periode 

mochten we twee mensen verwelkomen die 

hebben aangegeven zich te willen inzetten 

voor de ChristenUnie en onze gemeente. Dat 

zijn Henk Bos uit Elst en Arjan Grevengoed 

uit Rhenen. Welkom, en veel wijsheid en 

zegen gewenst! Overigens, ook via de 

gehouden enquete kregen we weer mooie 

reacties. Dank daarvoor, en u gaat van ons 

horen.  

 

Elders in deze nieuwsbrief leest u ook over 

de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. Ik 

mocht als nummer 9 van de landelijke lijst 

intensief meedoen met de campagne. Ik heb 

daar enorm van genoten en ook heel veel 

van geleerd wat ik mee kan nemen. Mooi om 

eens van dichtbij mee te maken hoe zo’n 

grote campagne werkt. Het heeft me energie 

gegeven om er ook in Rhenen weer volop 

de ChristenUnie in de gemeente Rhenen.  

Wilt u zich opgeven dan kan dat bij het 

secretariaat, mailadres: 

secretariaat@rhenen.christenunie.nl .  

Wij willen u graag betrekken in de 

voorbereidingen van de 

gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar, 

mocht u het nog niet gedaan hebben, dan 

willen we u graag vragen om onze enquete 

in tevullen.  

U kunt hier de enquete invullen. Vult u uw 

email in dan krijgt een rapport van hetgene u 

ingevuld heeft. Alvast bedankt! We hopen 

dat u even de tijd neemt om ze te 

beantwoorden.  

 

Omzien naar elkaar (Karin 

Dieterman, raadslid) 

Als christenen worden wij opgeroepen om 

om te zien naar onze naaste. Dit betekent 

onder andere de naaste die dicht bij je in de 

buurt woont. Omzien naar elkaar is een 

Bijbelse opdracht voor ons allen. Maar hoe 

kan je dit nu concreet maken, moet je alles 

zelf oplossen of mag je ook hulp 

inschakelen? Wat doe je als je weet dat 

iemand met moeite de eindjes aan elkaar 

kan knopen.  

 

Als raadslid houd ik mij vooral bezig met 

thema’s rondom het sociaal domein. Dit 

domein is de afgelopen jaren in omvang 

toegenomen. Het is een veelomvattend 

domein waarin we ons bezighouden met 

jongeren, ouderen, mensen die geen werk 

hebben, mensen die schulden hebben, 

mensen die willen integreren in onze 

maatschappij, mensen die leven in armoede 

etc. Als raadslid participeer ik in de 

commissie sociaal domein, in deze 

commissie bespreken we het beleid op 

inhoud en uitwerking zonder hier 

politiekinhoudelijk een standpunt over in te 
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voor te gaan.  

Ik hoop dat u ons wilt blijven steunen! Ook 

met uw gebed voor onze gemeente, de 

gemeenteraad, het dagelijks bestuur van 

burgemeester en wethouders, ambtenaren, 

en alle inwoners.  

Met een hartelijke groet,  

Nico Drost, fractievoorzitter  

 

Buurtgezinnen (Jolanda de Heer -

Verheij, Wethouder)  

Op 18 mei heeft Zijne Majesteit Koning 

Willem Alexander op Paleis Noordeinde de 

Appeltjes van Oranje uitgereikt. Naast de 

Ervaringsmaatjes en de Weekend Academie 

viel Buurtgezinnen.nl in de prijzen. Een 

hartelijke felicitatie is op zijn plaats.  

 

In Rhenen maken we al vanaf het prilste 

begin gebruik van de mooie diensten van 

deze stichting: Gezinnen die dit nodig 

hebben (vraaggezinnen) worden gekoppeld 

aan een steungezin. Met de nodige 

begeleiding. Zo is er zelfs al uithuisplaatsing 

van kinderen voorkomen door inzet van een 

steungezin. Ik ben er zelf bijzonder 

enthousiast over en heb het initiatief 

genomen Buurtgezinnen voor te dragen voor 

deze mooie prijs. Daarom mocht ik bij het 

feestje zijn op het paleis, samen met Marion 

Koolstra die vanaf het begin betrokken was 

vanuit de gemeente. Door deze prijs krijgt 

Buurtgezinnen.nl de kans de dienstverlening 

verder uit te breiden. Met als doel om 

kinderen en gezinnen krachtig te maken! 

foto: Oranje Fonds - Bart Homburg  

 

nemen. Tevens gaan we op werkbezoeken 

om vanuit het werkveld te horen of het 

beleid dat is uitgewerkt ook aansluit bij de 

behoefte die er is. Deze werkbezoeken zijn 

zeer waardevol, het is belangrijk om als 

raadslid niet alleen vanaf papier en 

beschouwend de zaken te bezien maar 

vooral te zien en horen hoe mensen het 

ervaren. Hierdoor komt de verbinding tot 

stand, komt er begrip voor elkaars positie en 

kun je je beter inleven in de praktijk van 

alledag. De komende tijd gaan we nog 

besluiten nemen over de volgende 

onderwerpen: verordening participatie, 

verordening jeugd, verordening WMO, 

beleidsplan re-integratie, beleidsplan 

schuldhulpverlening, armoedebeleid 

jongeren.  

 

Ja zult u denken leuk allemaal, maar wat 

kan ik met deze informatie? Zoals ik al 

eerder aangaf, een raadslid moet in 

verbinding staan met de maatschappij. Een 

van deze verbindingen zijn onze leden en 

geïnteresseerden. Mocht u signalen 

ontvangen of eigen ervaringen hebben op 

het gebied van het sociaal domein waarbij u 

zegt dat gaat goed of mogelijk dat kan beter 

dan hoor ik dit graag van u. Deze punten 

kan ik meenemen in de evaluatie van het 

beleid en het beoordelen van het nieuwe 

beleid. Tevens kunt u in uw omgeving 

mensen attenderen op de ondersteunende 

mogelijkheden die de gemeente biedt 

(minimabeleid, jeugdsportfonds, 

jeugdcultuurfonds etc). Met andere woorden 

weet ons te vinden voor uzelf of voor een 

ander, op deze manier kunnen we elkaar tot 

een hand en een voet zijn en geven we 

gehoor aan de Bijbelse opdracht om naar 

elkaar om te zien.  

 

Terugblik 2e Kamerverkiezingen 



 

 

Kansen voor kinderen (Jolanda de 

Heer -Verheij, Wethouder)  

In 2016 is het beleidsplan Minimaregelingen 

2017-2019 ontwikkeld en vastgesteld. In dit 

plan is veel aandacht voor het bieden van 

ondersteuning aan (gezinnen met) kinderen. 

Dit betreft een goed pakket aan 

mogelijkheden voor kinderen die in gezinnen 

opgroeien waar minder te besteden is. 

Hierna heeft het Rijk aangekondigd extra 

geld vrij te maken voor de bestrijding van 

armoede onder kinderen.  

Hierdoor krijgt Rhenen nog ongeveer 80.000 

euro per jaar extra voor dit mooie en 

noodzakelijke doel. Het plan “Kansen voor 

kinderen” geeft aan hoe we in Rhenen die 

80.000 euro willen gaan inzetten. We doen 

dit vooral door bestaande initiatieven te 

versterken. Denk bijvoorbeeld aan het 

JeugdSportFonds, het JeugdCultuur Fonds, 

Stichting Leergeld, Stichting Kinderhulp en 

Stichting Jarige Job. Bij het bestaande 

minimabeleid kan men alleen gebruik maken 

van de regelingen onder een inkomensgrens 

van 110% van de bijstandsnorm. Maar soms 

zijn er ook financiële problemen voor 

kinderen wanneer de ouders een hoger 

inkomen hebben. Wanneer er bijvoorbeeld 

sprake is van schuldsanering en er beslag 

Afgelopen 15 maart zijn er weer landelijke 

2e Kamerverkiezingen gehouden. Hierbij 

heeft de ChristenUnie, net als in 2012, 5 

zetels behaald. Het aantal stemmen is wel 

gegroeid, en wel van 294,586 in 2012 naar 

356,271 in 2017. In percentage is het 

opgelopen van 3,1% van de stemmen in 

2012 naar 3,4% van de stemmen in 2017. 

De totale opkomst is ook behoorlijk hoger 

uitgevallen dan in 2012. Waar het in 2012 

nog 74,57% (9,462,223 stemmen) was, is 

het in 2017 81,93% (10,563,456 stemmen). 

In de gemeente Rhenen heeft de 

ChristenUnie het goed gedaan. De opkomst 

was ook hier hoger (80,1% in 2012 naar 

84,6% in 2017). Het aantal stemmen op 

ChristenUnie steeg van 511 in 2012 naar 

733 in 2017. Raadslid Nico Drost van de 

gemeente Rhenen stond bij deze 

verkiezingen op nummer 9 van de landelijke 

lijst. In totaal zijn op Nico 670 stemmen 

uitgebracht.  
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ligt op het loon, blijft er voor de kinderen nog 

(te) weinig over. Met het extra geld dat er nu 

gekomen is, zullen we de bestaande 

minimaregelingen voor kinderen, ook kunnen 

gebruiken voor kinderen van ouders in de 

schuldsanering, waarbij het inkomen hoger is 

dan 110 % van de bijstandsnorm. Ik ben 

ontzettend blij dat de gemeenteraad dit plan 

unaniem en ongewijzigd heeft willen 

vaststellen.  
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