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Vanuit de fractie, door Karin Dieterman:  

Lieve leden en belangstellenden, Wees niet bezorgd over uw leven, dit is een bekende tekst uit het evangelie. Het is niet altijd 

gemakkelijk om zo te leven zeker niet in de huidige tijd. De wereld lijkt in brand te staan dichtbij en veraf. We horen van 

oorlogen, hongersnood, vervolging, uitbraak van ziekte en ga zo maar door. Veel dingen om je zorgen over te maken en toch 

staat in Gods woord, wees niet bezorgd. Vanuit de fractie willen we u meenemen in het werk wat we de afgelopen tijd hebben 

gedaan. Na de zomer hebben we het werk weer opgepakt een intensieve en drukke periode. Vooral op het gebied van het 

sociaal domein staat er veel te veranderen en moeten er veel beleidsstukken worden doorgenomen. Ook op dit gebied leven er 

veel zorgen in het land, in de gemeente en misschien ook wel bij u. Hoe gaat het in 2015 is er dan nog voldoende zorg, krijg ik 

nog de huishoudelijke hulp die ik altijd had, kan de wijkverpleging nog langskomen, blijft de dagopvang bestaan, krijgt mijn kind 

nog verantwoorde jeugdzorg? Allemaal vragen die bij u kunnen leven. Wij als fractie hebben ook meegedacht over deze 

vraagstukken waarbij we rekening moeten houden met enkele vaststaande feiten. Een van de feiten is dat de gemeente deze 

voorzieningen moet gaan bieden, tegelijkertijd staat ook vast dat er op het huidige budget flink gekort gaat worden ten opzichte 

van voorgaande jaren. Dat is inderdaad best spannend. De beleidsplannen in de gemeente Rhenen geven aan dat het jaar 2015 

een overgangsjaar is waarbij mensen in eerste instantie het huidige niveau van zorgverlening blijven behouden. Wel zal er in het 

komende jaar gekeken moeten worden hoe de zorg anders kan. Dat betekent dat de gemeente ook gaat kijken naar wat er 
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binnen het gezin zelf gedaan kan worden. Daarna wordt gekeken wat er aanvullend nodig is. Een verandering die ook kansen en 

mogelijkheden biedt. Omzien naar elkaar moet weer het sleutelwoord worden in onze samenleving, niet voor de moeilijke en 

professionele zorg maar wel voor de alledaagse dingen. Om de grote financiële consequenties op te vangen heeft onze fractie 

het college attent gemaakt op de mogelijkheid om extra gelden te genereren die de overheid voor de huishoudelijke hulp 

beschikbaar heeft gesteld. Het college heeft beloofd hiermee aan de slag te gaan. In dit alles blijft voor de ChristenUnie voorop 

staan dat we oog moeten blijven houden voor ieder mens. Waarbij zij die het echt nodig hebben de zorg moeten blijven krijgen 

die noodzakelijk is. Voor de komende tijd staat de begroting ter behandeling. Ook spannend omdat er toch bezuinigd zal moeten 

worden en de keuzes hierin niet altijd leuk zullen zijn. Toch mogen we bij dit alles vast blijven houden aan Gods woord wees niet 

bezorgd, want hoe moeilijk dit soms ook lijkt Hij heeft nog een belofte gegeven namelijk Ik ben met u al de dagen tot aan de 

voleinding der wereld. In dat vertrouwen mogen wij voortgaan. In dat vertrouwen mogen wij als fractie ook ons werk doen. In alle 

keuzes die er gemaakt moeten willen God betrekken en het aan Hem voorleggen. Doet u dit met ons mee? Met vriendelijke 

groet, namens de fractie, Karin Dieterman.  

  

 
Interview met wethouder Jolanda de Heer over haar eerste 100 dagen in Rhenen en de uitdagingen 
voor de toekomst!  

Wat vindt u het mooiste plekje in Rhenen? Rhenen heeft veel moois te bieden, ik ga graag naar de vogelhut in de Blauwe 

Kamer en naar Plantage Willem III, verder vind ik het historische centrum erg aantrekkelijk en het uitzicht op de Bergweg. Heeft 

u na 100 dagen zicht gekregen op waar de kracht van de Rhenense samenleving ligt? Dat is de schaal van Rhenen, 

doordat Rhenen relatief een kleine gemeente is zijn de lijnen kort. Daar hebben we nu vooral bij de transities in het sociale 

domein profijt van. De mensen kennen elkaar en dat maakt de organisatie efficiënt. Rhenen heeft 3 kernen die elk ook aparte 

aandacht nodig hebben, en die aandacht is er ook. Waar komt de door u in het verleden opgedane kennis van pas? Ik heb 

gewerkt voor de NVTZ (Nederlands Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg) en de NPV (Nederlandse Patiënten 

Vereniging) en beiden komen van pas. Vanuit de NPV heb ik geleerd om heel vraaggericht te werken en de klant of patiënt 

centraal te stellen. Bij de NVTZ had ik een adviesfunctie voor leden van de Raad van Toezicht van Zorginstellingen, van daaruit 

heb ik de voorbereidingen voor de decentralisaties al meegemaakt, Dit kan ik goed gebruiken in mijn werk als wethouder. 



Daarnaast heb ik in de gemeenteraad van Veenendaal en in de Provinciale staten als vertegenwoordiger van de ChristenUnie 

gezeten. Hierdoor weet ik ook hoe lokale politiek werkt en in de Provinciale Staten heb ik onder ander de portefeuille Jeugdzorg 

gehad, in de periode dat Jeugdzorg de verantwoordelijkheid was van de provincie. Ik vind het mooi om te zien hoe al deze lijnen 

in mijn huidige functie als wethouder bij elkaar komen. Waar ligt voor u de grootste uitdaging in de komende periode en wat 

kan uw rol daarin zijn? De grootste uitdaging zit in de Jeugdzorg, waar met veel minder geld de zorg wel op peil moet worden 

gehouden en het liefst beter moet worden. Dat hopen we te gaan doen door meer in te zetten op preventie. Het normale 

opgroeien thuis moet ondersteund worden. En we kunnen niet zonder de wijk, de school de (sport)verenigingen en allerlei 

voorzieningen zoals speelplaatsen. Ook de kerken spelen in Rhenen een grote rol van betekenis. Uiteindelijk zijn het gezin en 

het kind er het meest bij gebaat om te voorkomen dat (zwaardere) Jeugdzorg nodig is. Wilt u iets zeggen over de 

samenwerking met collega wethouders, de gemeenteraad en de ambtenaren? Het valt mij op dat iedereen heel positief is 

ingesteld en trots is op de gemeente. Het college bestaat uit heel verschillende mensen en dat maakt het ook plezierig om 

samen op te trekken. Als wethouder probeer ik goede contacten met de gemeenteraad te onderhouden en niet alleen met de 

coalitiepartijen, maar ook de oppositie de ruimte te geven voor hun inbreng. De ambtelijke organisatie verzet met relatief weinig 

mensen heel veel werk. Ze is heel tevreden over de manier hoe ze over alles wordt geïnformeerd. Op de vraag hoe mw de 

Heer christen is in haar werk antwoordt zij: “niet met heel veel woorden” of zoals Franciscus van Assisi zei, desnoods met 

woorden. Voor mij is het een houding, een manier waarop je in het leven staat. Ik heb wel veel aandacht voor bijvoorbeeld 

identiteitsgebonden zorg, omdat ik ook geloof dat het effectiever is als een zorgverlener je achtergrond begrijpt. En natuurlijk ook 

in de aandacht voor duurzaamheid. Op de vraag of er nog iets toe te voegen valt aan dit interview, antwoordt zij zonder 

aarzelen: Ik ben graag in Rhenen! Mijn gezin en ik wonen in Veenendaal maar ook in het weekend zul je ons regelmatig in 

Rhenen tegen kunnen komen. We danken onze wethouder Jolanda de Heer hartelijk voor dit interview, dat mocht worden 

gehouden met haar aan het Binnenhof, nee niet in Den Haag, maar gewoon op nummer 11 in Rhenen, door Astrid Rooseboom  

  

ALV Provinciaal bestuur op 12 november  

Op 12 november 2014 houdt het Provinciaal Unie bestuur van de ChristenUnie in de provincie Utrecht haar hafljaarlijkse 

Algemene Ledenvergadering (ALV). Dit maal een bijzondere ALV en wel om 2 reden. Ten eerste staat deze ALV in het teken 

van de verkiezingen in 2015 voor Provinciale Staten en Waterschappen. Het verkiezingsprogramma en ook de kandidatenlijsten 

vastgesteld. Ten tweede staat deze ALV ook in het teken van de Uniefundering van onze partij. Daarom is deze vergadering dit 

maal voor alle leden van de ChristenUnie in de provincie Utrecht opengesteld om gezamenlijk deel te nemen aan de open 

discussie hierover. Dhr. K. Tigelaar (Vice-voorzitter van het landelijk bestuur) hebben wij bereid gevonden op deze avond 

aanwezig te zijn. U bent van harte uitgenodigd op deze ALV. In verband met een vol programma drukken wij u op het hart op tijd 

aanwezig te zijn. U vindt hier de nota van de discussie en de agenda van de avond en plaats en tijd.  

  

2015 leden...  

De ChristenUnie heeft leden nodig om haar werk te kunnen blijven voortzetten. Ook de hoogte van de subsidie is afhankelijk van 

het aantal leden dat een partij heeft. Het doel van de ChristenUnie is om in 2015, 2015 leden meer te hebben. Gelet op de 

positieve verkiezingsuitslag van de ChristenUnie in Rhenen moet het ook in Rhenen lukken om meer leden te krijgen. Kent u 
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iemand in uw omgeving die mogelijk interesse heeft? Laat het ons weten of kijk eens op de website: 

http://www.christenunie.nl/lidworden. Als het toekomstige lid aangeeft dat hij gevraagd is door iemand uit zijn netwerk, dan 

betekent dat voor de lokale campagnekas een eenmalige extra bijdrage van 35,- €. Het nieuwe lid ontvangt vanuit de 

kiesvereniging een duurzaam welkomst geschenk!  
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