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Uit hoeveel leden de gemeente-
raad bestaat, ligt aan het aantal 
inwoners van de gemeente. 
Onze gemeenteraad bestaat uit 
27 raadsleden, waarin nu negen 
politieke partijen vertegen-
woordigd zijn. Op basis van de 
uitslag van de verkiezingen vor-
men één of meerdere raadsle-
den van dezelfde politieke partij 
een fractie in de gemeenteraad. 

De gemeenteraad vergadert 
maandelijks en neemt in 

meerderheid besluiten. 
Meestal stemmen raadsleden 
uit één fractie allemaal voor of 
tegen. Dit is geen verplichting, 
want een raadslid dient in vrij-
heid zijn stem te kunnen uit-
brengen. Met jouw stem zorg 
je voor invloed van jouw partij 
op de besluiten. Hoe groter de 
fractie hoe meer stemmen 
deze partij heeft in de 
gemeenteraad.

Gelrepas bereikbaar maken voor meer 

kinderen

De fractie van het CDA heeft de afgelopen jaren vaker aandacht 
gevraagd voor de soms moeilijke positie van gezinnen met een 
middeninkomen. Deze groep komt niet in aanmerking voor aller-
lei toeslagen en regelingen, zoals we die in onze gemeente voor 
minima hebben. 

Ook op de woningmarkt is het voor de middeninkomens vaak las-
tig: deze groep verdient te veel voor een sociale huurwoning, 
maar weer te weinig om een hypotheek te krijgen. Door relatief 
hoge woonlasten kan armoede zomaar een probleem zijn, vooral 
voor gezinnen met opgroeiende kinderen.

Als CDA hebben we oog voor deze groep. Met grote regelmaat 
hebben we gehamerd op de lastige positie waarin gezinnen met 
(lagere) middeninkomens zich bevinden.  Daarom hebben we 
vorig jaar gevraagd om te onderzoeken wat het kost om de 
Gelrepas voor een grotere groep kinderen tot 18 jaar beschikbaar 
te stellen.

De resultaten van het onderzoek zijn inmiddels bekend en worden 
rond deze tijd met de raad besproken. Wanneer de Gelrepas voor 
meer kinderen beschikbaar komt, kost 
dat uiteraard geld. Maar wanneer daar-
mee meer kinderen mee kunnen doen 
aan sportieve, sociale of culturele activi-
teiten, dan is dat het CDA heel wat waard!

Bert de Lange
Fractievoorzitter CDA

CDA.b.delange@rheden.nl

Van de partij

Op naar de verkiezingen!

Er staan voor de raadsvergadering van februari twee bespreek-
stukken op de agenda. Een statutenwijziging Stichting 
Scholengroep Veluwezoom. Nu keurt de raad de begroting en 
jaarrekening van de scholengroep goed, het voorstel is om dat 
te beleggen bij de Raad van Toezicht. Als tweede onderwerp de 
evaluatie participatiewerkwijze. De raad wil verder met de 
samenwerking met inwoners. Rol en verantwoording van ieder-
een moet vooraf heel duidelijk zijn. Die evaluatie is de opstart 
richting participatiebeleid. Een participatiebeleid waar wij wel 
ideeën over hebben. 

U kunt wat ons betreft niet vroeg genoeg actief betrokken wor-
den bij gemeentelijke plannen in uw omgeving. Uw eigen plan-
nen zijn van harte welkom. De gemeenteraad in nieuwe 
samenstelling zal hierover in de toekomst een besluit nemen. U 
merkt alles gaat gewoon door richting de  gemeenteraadsver-
kiezingen. In februari en maart zijn de laatste informatieavon-
den, oriëntatieavonden en raadsvergaderingen van de 
gemeenteraad in de huidige samenstelling. GPR 
Burgerbelangen is inmiddels klaar voor de verkiezingen. Het 
programma en de kandidatenlijst zijn rond. We staan succesvol 
ingeschreven. De data voor debatten staan in de agenda. Nu 
bent u aan zet. U gaat de programma’s lezen. En u laat natuurlijk 
uw stem horen op 21 maart.

Want iedere stem telt, juist de uwe!

Magda Rook
Fractievoorzitter GPR Burgerbelangen

GPRB.m.rook@rheden.nl

Van de partij

I have a dream....

Vier jaar geleden ben ik vol enthousiasme, ambities en dromen 
voor onze gemeente Rheden begonnen als vers raadslid. Een 
zeer belangrijke pijler voor mij persoonlijk is de lokale econo-
mie en werkgelegenheid. 

Ik geloof in de toekomst van de lokale economie, niet alleen 
vanwege de eerste stappen naar een circulaire economie, 
maar ook om de kwaliteiten van de mensen en de bedrijven 
die lokaal aanwezig zijn. Ook de komende Raadsvergadering 
zijn we daar weer druk mee bezig. Er zitten veel mensen in de 
bijstand en de ondernemers hebben mensen nodig. Dat moet 
je bij elkaar kunnen brengen. 
 
Werkgelegenheid is direct verbonden aan de lokale economie 
en essentieel voor de vitaliteit van onze gemeente. De VVD 
heeft hier vaak aandacht voor gevraagd en zal dit blijven doen. 
In onze gemeente zitten te veel mensen thuis en dat moet ver-
anderen. Wanneer iemand een baan heeft, een activiteit of 
een andere manier om bij te dragen aan onze samenleving 
geeft dat voldoening en mate van zelfredzaamheid waarbij 
iedereen meetelt.
 
Ik blijf dromen maar zal niet meer terugkeren in de gemeente-
raad vanwege andere dromen die ik 
waar wil maken in het leven. 

Marleen Bosschart
Fractielid VVD

VVD.m.bosschart@rheden.nl

Zo zie ik dat! Column

Dichtbij de mensen?

Politici vinden het belangrijk om te luisteren naar inwo-
ners, maar in aanloop naar de verkiezingstijd lijkt dat 
nog net iets belangrijker dan daarvoor... 

In januari werd er ineens wel heel goed geluisterd naar 
inwoners: het plan van de gemeente om in Velp drie eek-
hoornbruggen ter waarde van 10.000 euro aan te leggen 
werd ingetrokken. Dit gebeurde na kritiek van inwoners 
onder andere via social media, al enkele dagen nadat het 
plan bekend was gemaakt.

‘Als de kritiek uit de samenleving zo sterk is, moeten wij 
als bestuur zo dapper zijn om er een streep door te zet-
ten. Wij willen dichtbij mensen staan.’ zo sprak het col-
lege in een persbericht.

Op mijn vraag aan het college hoeveel inwoners eigenlijk 
kritiek hadden geuit, werd geantwoord dat aantallen er 
niet toe deden. En dat verbaast mij nogal: waarom wor-
den signalen van de SP van klachten van inwoners over 
het sociaal beleid van de gemeente niet serieus geno-
men, omdat het ‘slechts enkele voorbeelden van inciden-
ten’ zouden zijn? En waarom werd de kritiek van ruim 
1600 mensen op de komst van een megastal nog niet zo 
lang geleden wel genegeerd? Zomaar twee voorbeelden.

Dichtbij de mensen? Niet alleen in 
verkiezingstijd a.u.b.!

Jorine Dirks
Fractievoorzitter SP

SP.j.dirks@rheden.nl

Beste inwoners van de gemeente 

Rheden,

Op 21 maart 2018 vinden de verkiezingen plaats voor de gemeen-
teraad van onze gemeente. De door u te kiezen 27 leden van de 
nieuwe gemeenteraad gaan zich 4 jaar lang inzetten om beslui-
ten te nemen over voor u belangrijke onderwerpen. Daarom is 
het zo van belang dat u gaat stemmen. Met uw recht om uw 
stem uit te brengen, kunt u invloed uitoefenen op de samenstel-
ling van de nieuwe gemeenteraad. En hoe klein die invloed voor 
u misschien ook lijkt, elke stem telt mee!

In de komende 4 jaar gaat de gemeenteraad zich onder andere 
bemoeien met het sociaal beleid, met de verenigingen en sport-
accommodaties, met het verkeersbeleid, met de woningbouw-
opgave, met de transitie naar een duurzamere omgeving, met 
het voorzieningenniveau van het culturele aanbod en uiteraard 
ook met de op te leggen gemeentelijke belastingen. Zeker zo 
belangrijk, zal deze nieuwe gemeenteraad zich ook buigen over 
de wijze waarop de gemeente haar inwoners opzoekt en hoe u 
ruimte krijgt om mee te doen en denken. Kortom allemaal zaken 
die u ook raken en waar u invloed op wilt. Wát u stemt is uw 
eigen, persoonlijke keuze. 

Maar dát u stemt, daartoe roep ik u als uw burgemeester 
nadrukkelijk toe op.

Carol van Eert
Burgemeester

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente en wordt 
iedere vier jaar rechtstreeks gekozen door de inwoners van de 
gemeente. De raad vertegenwoordigt daarmee u! In deze rubriek 
vindt u elke maand informatie over de werkwijze van de 
gemeenteraad. 

Dit keer: de gemeenteraad

Weet u wat een raadslid doet? Waar de gemeenteraad besluiten 
over neemt? En hoe u als inwoners hier invloed op kunt uitoefe-
nen? De gemeenteraad van Rheden vindt het belangrijk u over 
deze mogelijkheden te informeren. 

Daar is deze pagina ‘van de gemeenteraad’ een voorbeeld van. 
Deze pagina verschijnt maandelijks in de RegioBode, altijd een 
week voorafgaand aan de raadsvergadering. 

Introductie

27 februari Raadsvergadering

6 maart Oriëntatieavond

13 maart Informatieavond

20 maart  Raadsvergadering


