
                                                                                     

 

 

Gemeentebelang Rijssen-Holten  Jaarverslag  verkiezingsjaar 2018 

Het voorjaar van 2018 stond voornamelijk in het teken van de komende 

gemeenteraadsverkiezingen in maart. Nadat in januari het verkiezingsprogramma 

2018 - 2022 afgerond was,  kwam een belangrijke periode waarin  de 

Gemeentebelang-kandidaten en de kernpunten uit ons programma gepresenteerd 

werden. Daarvoor gebruikten we naast de traditionele middelen als posters, 

spandoeken, affiches en advertenties in de lokale kranten, ook met name de moderne 

sociale media zoals de website en facebook. Op 9 maart werd in het Kulturhus in 

Holten een politiek debat gehouden voor een bijna volle zaal, met toehoorders, 

waarvan het merendeel al vooraf hun stemkeuze bepaald had. Vrijdag en zaterdag 

voor de verkiezingsdag  waren we met  een stand aanwezig in respectievelijk het 

centrum van Holten en Rijssen.  Hoewel we ook dit jaar weer de beschikking hadden 

over het mobiele en duurzame tuinhuis van Dirk Pekkeriet , was het vanwege de 

snerpende kou op beide dagen, toch enorm afzien voor de kandidaten. Gelukkig was 

in Rijssen in het tijdelijke pop-up politieke café, waar ook  ‘s-middags het plaatselijke 

politieke debat gehouden werd,  enige opwarming mogelijk.   

Op de verkiezingsavond 21 maart was alle ontbering vergeten want we haalden een 

geweldig resultaat met 4 zetels was het optimistische scenario een feit. Naast Jan 

Aanstoot kwamen Jan Beunk, Jeannette Haverslag en Patrick Kroeze direct in de Raad 

en later na de aanstelling  van Jan Aanstoot als wethouder, nam Erik Alberda deze 

raadsplek over. De drie commissieplekken worden door Henk Scheperboer, Jolanda 

Bronsvoort en Ertugul Türugun bezet, en daarmee  zijn al onze acht “spitzen” 

kandidaten in het raadswerk actief. Een uitermate goed resultaat waarmee de 

komende jaren  door GB een belangrijke invloed op de beleidsvorming bereikt kan 

worden. 

Vernieuwing betekent ook afscheid nemen. Zowel in de speciale raadsvergadering in 

Maart  als op onze voorjaarsledenvergadering hebben we uitvoerig stil gestaan bij het 

beëindigen van het raadslidmaatschap van Annie Kuiper en Wim Muller. Beiden 

hebben veel voor GB betekend en onze uitgesproken dank was welgemeend. Gelukkig 

blijft Wim met zijn kennis van en interesse in de lokale politiek zich nog  inzetten voor 

Gemeentebelang, zowel als bestuurslid als in de klankbordgroep.  

Dat resultaat halen ook met een grote verkiezingswinst nog niet zo eenvoudig is, 

bleek bij de college vorming. Het voor ons belangrijke punt van  een mogelijke  

zondagsopenstelling voor winkels bleek voor, de op dit punt als eenheid  opererende 

SGP en CU delegatie,  onbespreekbaar, met name door SGP onderhandelaars  en een 

VVD raadslid is toen een heel  vreemd en verwerpelijk  spelletje gespeeld. Waardoor 

het CDA en wij voor een voldongen feit werden gesteld van slikken of stikken. De 

voorlopige fractie heeft wel overwogen gekozen om te buigen op dit punt, om 



zodoende verder een groot aantal voor GB belangrijke afspraken in het coalitie 

akkoord gerealiseerd te krijgen. Op 16 mei kregen de GB-onderhandelaars  in een 

extra ingelaste  ledenvergadering  instemming voor het bereikte coalitieprogramma.  

Dat de mogelijke zondagsopenstelling van de winkels in Holten niet gerealiseerd is  

een  pijnpunt voor ons,  en het is jammer dat de media zo terughoudend zijn geweest 

in hun  verslaggeving over de werkelijke gang van zaken in de voorbereiding van  de 

coalitieonderhandelingen. 

Na de intensieve periode van campagne en coalitie onderhandelingen pakten we in 

juli ons overlegmodel met jeugdige GB jongeren weer op met een bijeenkomst in het 

Kulturhus in Dijkerhoek.   

Na het zomerreces begon voor onze afgevaardigden in de raad het echte werk pas 

goed. De nu uit 7 personen  (4 raads- en 3 schaduw raadsleden) bestaande fractie   

heeft de taken verdeeld en probeerde op een efficiënte manier haar standpunten in 

de vergaderingen in te brengen. Het kost tijd en vraagt ervaring om goede 

discussievaardigheden in Raad en Commissie je eigen te maken, daarnaast blinken de 

raadsstukken   niet uit in  korte en bondige formulering. Dat daardoor voor een 

fractie met veel debutanten,  een zekere aanloop tijd nodig is, is  vanzelfsprekend. 

In de leden vergadering in November heeft de fractie  de taakverdeling toegelicht en 

hebben we aan de hand van een boeiende presentatie van de heer Benschop, 

directeur van Trendbureau Overijssel  kennis genomen van de belangrijkste  te 

verwachten ontwikkelingen in onze regio.   

Tevens hebben we in die vergadering afscheid genomen van onze penningmeester, 

Harm Kuiper die na ruim 10 jaar naast zorg voor de centen ook nog heel veel meer 

dingen regelde voor Gemeentebelang Rijssen-Holten. Bestuurders zijn lastig te 

vinden, we hebben de opvolging van Harm in het bestuur dus ook nog niet kunnen 

regelen.  Zodat vanaf 2018 dus de functie voorzitter/penningmeester gecombineerd 

is, dat is geen ideale situatie maar zolang er nog geen aanvulling in het bestuur is 

zullen we het er mee moeten blijven doen.   

Hopelijk komt er uit onze leden of aspirant-leden binnenkort versterking. Het bestuur 

wil de komende jaren  regelmatig sessies houden met geïnteresseerde jonge burgers   

om interesse en betrokkenheid voor onze lokale democratie te bewerkstelligen. Een 

eerste succesvolle bijeenkomst , in dit kader, heeft onder leiding van Wouter Reilink 

in het begin van 2019 inmiddels plaatsgevonden.  

Ik sluit dan ook af met de wens dat meer betrokken burgers van onze mooie 

gemeente zich in de komende jaren bij ons zullen aansluiten en een actieve inbreng   

zullen hebben. 
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