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Een terugblik:  
Een jaar na de verkiezingen. 
 
Een jaar geleden 
vonden de ge-
meenteraads-
verkiezingen 
plaats. Gemeen-
tebelang haalde 
de meeste zetels 
ooit in zijn 
bestaan. Van drie 

naar 5vijfzetels. Gelukkig hadden we een 
aantal nieuwelingen die onze partij versterk-
ten en in de fractie wilden. Het werd hard 
werken voor hen. Onder de vleugels van 
onze nieuwe fractievoorzitter Johan 
Manders, een oude rot in het politieke 
speelveld, leerden de jonkies vliegen. En 
hoe! De kat is uit de boom gekeken, steeds 
duidelijker vertalen ze waar Gemeente-
belang voor staan en komen ze op voor 
afspraken gemaakt in partij en coalitie-
programma “Want waar je woont daar moet 
het goed zijn”. Petje af voor dit eerste jaar.  
 
Veel werk 
Voor het bestuur betekende de winst dat we 
twee gedreven leden naar de fractie zagen 
gaan. Pieter en Nicole. We dachten hun 
vertrek op te kunnen vangen, echter eind 
2014 bleek dat door ziekte en scholing de 
activiteiten van het bestuur niet volledig 
uitgevoerd konden worden. We hielden de 
'balletjes omhoog'. Enkel kerntaken zoals 
financiën, het organiseren van de leden-
vergadering, opstellen van een communic-
atieplan en een GB-jaarkalender werden 
uitgevoerd.  
 
Op de jaarmarkt was Gemeentebelang 
duidelijk aanwezig, de kerstkaarten zijnj bij 
de Rijenaren in de bus gevallen. We zijn de 
partij met de meest actieve leden. Als dank 
voor hun inzet kregen de actievelingen in 
2014 GB-I-love-you-harten in chocola.  
 

Belangrijke taken bleven echter achterwege, 
zoals nieuwe acties opzetten vanuit het 
communicatieplan en de GB-kalender, het 
proactief betrekken van onze leden bij de 
politiek en het werven van nieuwe leden. 
 
Vertrouwen 
Hoewel ervaring ontbrak, dynamiek en 
hectiek aanwezig waren had het bestuur alle 
vertrouwen in de nieuwe fractie. Binnen de 
Coalitie-, Commissie- en Raadsvergade-
ringen wordt onze mening en inbreng 
serieus genomen. 
 
Op bestuurlijk vlak hebben we binnen de 
partij hulp nodig, om alle kerntaken te kun-
nen vervullen. Door mijn werk en fysieke 
ongemakken heb ook ik een keuze moeten 
maken. Met pijn in mijn hart sta ik daarom 
mijn functie als voorzitter van het bestuur af. 
Ik blijf wel in het bestuur. Ingrid Scheifes 
neemt het voorzitterschap waar tot de leden-
vergadering een opvolger heeft benoemd. 
 
Nieuwe voorzitter gezocht 
Het doel is om over drie jaar bij de verkie-
zingen nog beter beslagen ten ijs te ver-
schijnen! En daar kun je tenslotte niet vroeg 
genoeg mee beginnen. Een krachtig bestuur 
met een daadkrachtige voorzitter is daarvoor 
nodig.  
 
Tijdens de ledenvergadering van 22 april 
stellen we samen met jullie een profiel op 
waaraan de nieuwe voorzitter volgens 
Gemeentebelang moet voldoen.  U kunt hier 
aan meewerken. Wij nodigen iedereen uit 
om zijn of haar inbreng te leveren en om 
mee te doen om Gemeentebelang te 
stimuleren en te helpen onze rol te blijven 
vervullen.  
 
Marion Patist, voorzitter Gemeentebelang 
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Van onze wethouder: 

Samen werken aan nieuwe visies 
 

In de vorige 
coalitieperiode is 
afgesproken dat 
we € 288.000,- 
zouden gaan 
bezuinigen op de 
subsidies. Deze 
taak moet nu 
uitgevoerd gaan 
worden en die zit 
in mijn wet-
houdersporte-
feuille. Ik heb er 
lang  over na-
gedacht hoe dat 

het beste kan gebeuren. Sinds het besluit in 
2012 is er namelijk nogal veel veranderd.  
 
De overheid heeft de drie decentralisaties 
gerealiseerd. De verantwoordelijkheid voor 
de domeinen Jeugdzorg, Werk en bijstand 
en de Wmo is helemaal overgedragen aan 
de gemeente. In onze gemeente is ervoor 
gekozen die kanteling vorm te geven door 
samenwerking, efficiency, zelfredzaamheid 
en eigen kracht. Kortom, er zal meer 
gevraagd worden van vrijwilligers, mantel-
zorgers en alle andere inwoners van onze 
gemeente. We moeten samenwerken om dit 
te bewerkstelligen. 
  
Lastig is dat de bezuiniging op subsidies 
juist ook deze groepen raakt terwijl we als 
gemeente juist nog meer een beroep op hen 
gaan doen. In 2012, toen het besluit werd 

genomen, waren wij ons hier nog niet van 
bewust. Dat zijn we nu wel. 
  
Het is me duidelijk geworden dat wij moeten 
gaan werken vanuit een nieuwe en eigen-
tijdse visie die past bij de kantelings-
gedachte, zoals we die ook voorstaan in het 
beleidsplan van de drie decentralisaties: 
"Samen doen we het beter". Juist ook bij 
subsidiebeleid mogen we uitgaan van 
efficiency, samenwerking, zelfredzaamheid 
en eigen kracht. Net zoals gevraagd wordt 
aan onze inwoners die te maken hebben 
met de drie domeinen.  
  
Vanuit deze visie kan er een eerlijke en 
juiste verdeling gemaakt worden van de 
financiële middelen. Het is prettig te weten 
dat ik vanuit de visie, die nu verder uit-
gewerkt gaat worden, de bezuinigings-
staakstelling in kan gaan vullen waarbij het 
genoemde bedrag niet direct leidend is. Op 
basis van de visie willen we in gesprek gaan 
met inwoners, clubs en verenigingen en 
andere belanghebbenden om een breed 
draagvlak te creëren waarbij iedereen zich 
kan voorstellen dat de nieuwe uitgangs-
punten de pijlers zullen zijn in het subsidie-
beleid. Hierop vooruitlopend wil ik graag 
horen wat de mening is van onze 
Gemeentebelangleden. Maar vooral heb ik 
behoefte aan ideeën die we kunnen 
gebruiken in het nieuwe subsidiebeleid.  
Ik hoor het graag! 
 
Ariane Zwarts, wethouder 

 

Johan Manders in de Volkskrant  
 
 
 
 
De Volkskrant 
1 april 2015  
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Commissie Ruimte: 

Ruimtelijke "perikelingen" 
 

 
 
De commissie Ruimte heeft zich de afge-
lopen maanden onder meer beziggehou-
den met een aantal onderwerpen die al 
langer spelen: de geluidsschermen langs 
het spoor, de verbreding van de N282, de 
ontwikkelingen in een veebedrijf en de 
glasvezelbehoefte in het buitengebied. 
 
Spoor/geluidsschermen 
Er zijn de afgelopen tijd verschillende 
nieuwe overleggen met de bewoners 
geweest. Het college heeft het rapport van 
ProRail door Antea, een onafhankelijk 
bureau, laten testen. Dat heeft ons veel 
duidelijkheid gegeven, maar er zijn ook 
vragen onbeantwoord gebleven. Wij hebben 
samen met de bewoners een succesvol 
bezoek aan de Tweede Kamer gebracht. 
Bereikt: het ministerie gaat samen met 
Prorail en de bewoners opnieuw om tafel. 
Iedereen is blij met de geluidsdempers en 
het nieuwe spoorbed. 
 
De verbreding van de N282 
We maken ons zorgen over uitvoering, 
blijven dit zeer kritisch volgen. Het stuk van 
de Julianastraat tot de Oosterhoutseweg 
zou de provincie niet meer willen aan-
pakken. Risico op extra fuikvorming bij Rijen 
is dus zeer aanwezig. En Gemeentebelang 
heeft nog steeds geen toezegging over de 
1,9 miljoen euro bijdrage van de gemeente 
die kwijtgescholden zou worden door de 
Provincie. 

Bedrijfsbezoek varkensboer 
Anderhalf jaar geleden lagen er plannen van 
boer Richard van den Brand uit Gilze om uit 
te breiden. Een aantal fractieleden is nu 
opnieuw op bezoek geweest om de resul-
taten te bekijken. Een diervriendelijker (o.a. 
geen tussentijds vervoer met de dieren), 
milieuvriendelijkere (o.m. luchtwassers) 
bedrijfsvoering is het gevolg, zij het met 
schaalvergroting. 
 
Glasvezel buitengebied 
In oktober 2014 heeft de gemeenteraad een 
motie van Gemeentebelang over glasvezel 
in het buitengebied unaniem aangenomen. 
Nu de kernen van de dorpen Rijen en Gilze 
glasvezel hebben is het zaak te kijken naar 
de haalbaarheid van aanleg in de buiten-
gebieden. De provincie heeft financierings-
mogelijkheden vanuit het breedbandfonds. 
Er zijn inmiddels vele gesprekken geweest 
met het GRIC, de ZLTO, de gemeente en de 
Provincie. Er komt binnenkort een enquête 
vanuit de gemeente naar 936 panden in het 
buitengebied. Iedereen die interesse heeft of 
mensen in het buitengebied kent; graag 
doorverwijzen naar GilzeRijenOpGlas.nl en 
zich daar laten aanmelden. 
 
Toch prikposten in onze gemeente 
Diagnostiek Brabant (DB) heeft maandag 9 
februari twee nieuwe prikposten in Gilze en 
Rijen geopend. Daardoor kunnen patiënten 
van de specialisten van het Elisabeth-
TweeSteden Ziekenhuis voortaan ook in 
deze gemeente dichtbij huis hun bloed laten 
prikken. De DB-prikposten zijn gevestigd in 
Rijen in Cultureel Centrum de Boodschap, 
en in Gilze in de Schakel. In Rijen kun je op 
maandag en woensdag van 08.00 tot 09.00 
uur terecht en in Gilze wordt geprikt op 
dinsdag en donderdag van 08.00 tot 09.00 
uur. We zijn blij met de nieuwe extra 
prikposten, zodat onze inwoners niet meer 
naar Dongen of Tilburg hoeven. 

Pieter en Francesco
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Uit de fractie en uit de commissie samenleving:

Er is hard gewerkt! 
 
De vorige keer heb ik een oproep gedaan 
aan de leden om zich aan te sluiten en mee 
te denken met ons als fractie en commissie. 
Ik ben blij dat we in de commissie samen-
leving twee leden, Peter en Frans, hebben 
die meelezen, meedenken en ons van 
advies voorzien.  Ook is Kees samen met 
Dennis in een onderwerp van ruimte 
gedoken. Ik ben hier heel blij mee. Ik hoop 
dat dit voor andere leden een aanmoediging 
is om ook, ieder op zijn of haar eigen 
manier, actief betrokken te zijn bij het werk 
van de fractie. Ideeën om dit nog verder uit 
te breiden zijn van harte welkom. 
 
De nieuwe fractie van Gemeentebelang 
bestaat nu een jaar. Een hectisch jaar 
waarin we veel hebben moeten leren, vele 
contacten hebben gelegd, hebben laten 
zien dat we ons werk zorgvuldig doen en 
onze rol als coalitiepartner invulling hebben 
gegeven. We hebben nu de gehele cyclus 
gehad en zijn dus voorbereid voor het 
komende jaar. De sfeer in de fractie is erg 
goed, de discussies intensief en de inzet 
groot. Ik ben er trots op. 
 
 

 

In de commissie samenleving zijn drie 
onderwerpen de rode draad geweest: de 
financiering van het onderhoud van de 
scholen, de nieuwe zwem/sport-
accommodatie en de verandering van 
het subsidiebeleid. 
 
Door wijzigingen in de wet zijn de scholen 
nu zelf verantwoordelijk geworden voor het 
onderhoud en ze krijgen zelf het benodigde 
geld daarvoor. In het integraal huisvestings-
plan voor de scholen (IHP) is rekening ge-
houden met deze inkomsten. Daarom is 
aan de wethouder gevraagd met de scholen 
te gaan praten om dit bedrag van € 340.000 
terug te halen. Het is een moeizaam proces 
en in de komende commissievergadering 
gaan we voor de tweede keer praten over 
een voorstel. 
 
De fractie is door de projectleider van de 
gemeente bijgepraat over de zwembad/ 
sporthal-accommodatie en begin dit jaar is 
het proces om te komen tot besluitvorming 
besproken. We zijn blij dat door deze 
aanpak er overeenstemming is in de raad 
over de te volgen weg en werkwijze. 
 
Zoals Ariane Zwarts in haar bericht in deze 
nieuwsbrief schreef, zijn we ook bezig met 
de subsidieregels. Het is heel lastig om op 
subsidies te bezuinigen, maar dat is het 
doel. We moeten er rekening mee houden 
dat er heel wat verenigingen en organi-
saties zijn die daar gebruik van maken en 
dat vermindering of stopzetting conse-
quenties heeft. We hebben reeds een 
eerste bijeenkomst gehad en er zullen nog 
verschillende bijeenkomsten volgen met de 
vele betrokkenen. 

Johan Manders
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Commissie Middelen: 

Hoe controleren we het huishoudboekje 
van de gemeente? 
 
Een min of meer gevleugeld begrip in de 
Commissie Middelen is de "P&C-cyclus".  
De afkorting verwijst naar ‘planning & 
control’, een managementterm die 
gebruikt wordt om de structuur van het 
financiële beleid van de gemeente 
inzichtelijk te maken. In de februari-
vergadering van de commissie Middelen 
kregen de commissieleden uitleg hoe dat 
in de gemeente Gilze en Rijen geregeld is. 
Voor de oudgedienden is dat gesneden 
koek, maar voor de nieuwkomers is het 
toch ‘different cook’, zoals Louis van Gaal 
dat noemt.  
 
In de P&C-cyclus stelt het College beleids-
documenten op die besproken worden in 
de gemeenteraad en daarna vastgesteld. 
Op basis van de 
vierjaarlijkse Perspectiefnota maakt het 
College jaarlijks een Begroting. Daarin 
staat welke doelen men binnen het jaar of 
binnen een langere termijn wil bereiken. 
Via de Eerste en Tweede tussentijdse 
reportage kan men deze plannen 
bijstellen. Tot slot zijn er de jaarstukken en 
daarin legt het College verantwoording af 
over de realisatie van de beleidsdoelen.  
 
De afgelopen jaren hebben wij van Ge-
meenebelang vooral gelet op de ont-
ikkeling van het weerstandsvermogen  en 
de risico’s die samen aangeven wat de 
weerstandscapaciteit is. De som daarvan 
geeft aan hoe de financiële positie van de 
gemeente is. In de P&C-cyclus is een 
norm gedefinieerd: we willen graag boven 
de 100% weerstandscapaciteit zitten. Niet 
dat die norm heilig is, maar het is een 
handvat om de financiële situatie te 
beoordelen.  
 
In de weerstandscapaciteit zijn drie 
elementen te onderscheiden: reserves, 
bezuinigingsmogelijkheden en onbenutte 
belastingcapaciteit. Het weerstands-

vermogen is naast een management- en 
financieel instrument, ook een politieke 
barometer waarmee de raadsleden 
financiële keuzes moeten maken. Ze 
moeten beslissen over wat er wel en wat 
er niet gefinancierd gaat worden. Met 
andere woorden: plaatsen we nieuwe led-
verlichting in de openbare ruimte, of 
stellen we bepaalde plannen uit, omdat we 
er geen geld voor hebben? Verhogen we 
de 

 
 
Onroerendezaakbelasting (OZB) of 
verlagen we de grondprijs? Om maar twee 
fantasievoorbeelden te geven. Over de 
achterliggende argumenten voor de 
keuzes wordt gedebatteerd, in de 
Gemeentebelangfractie, in de partij, en 
daarna in de coalitie en met de andere 
partijen. Men moet het eens zien te 
worden. 
 
De P&C-cyclus is de basis, het 
uitgangspunt van het gemeentelijke beleid, 
dus bij bespreking van de onderdelen 
moeten we wel onze aandacht scherpen. 
Geen eenvoudige kost, maar wel 
belangrijk om je erin te verdiepen. 
  
Ben Beljaars en Marieke Bosscher  
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KOM OP WOENSDAG 22 APRIL NAAR 
DE ALGEMENE LEDENVERGADERING! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Agenda 
 
• Opening 
• Notulen ledenvergadering 3 december 2014 
• Berichten uit de fractie   
• Berichten uit het bestuur  
• Financiën, o.a. kascommissie 
• Samenstellen profiel bestuursvoorzitter* 
• Wat verder ter tafel komt/rondvraag 
• Sluiting ledenvergadering 

 
• Themabespreking subsidiebeleid** 
 
* Zoals u op de eerste bladzijde van deze nieuwsbrief heeft kunnen lezen, heeft Marion 
Batist vanwege haar drukke werkzaamheden moeten besluiten het voorzitterschap van de 
partij neer te leggen. Volgens de Statuten van gemeentebelang wordt de voorzitter in functie 
benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Dus moeten we vaststellen wat voor een 
voorzitter we willen. Op grond van dat profiel kunnen kandidaten zich melden.  
 
** Dit onderwerp staat op de politieke agenda. De fractie wil in samenspraak 
met leden de GB-gedachte vormgeven en vertegenwoordigen.    

 

 
Uitnodiging voor de 

 
Algemene Ledenvergadering 

van Gemeentebelang 
 

Datum:  woensdag 22 april 2015 
Tijd:   20.00 uur – 22.00 uur 
Locatie:  CC De Boodschap, Rijen 
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Gemeentebelangs eerste Heidedag 
 

 
Zaterdag 28 maart hebben het bestuur 
en de fractie van Gemeentebelang hun 
allereerste heidedag gehad onder 
leiding van Peter Weijmer. Het doel van 
de heidedag was het dichter bij elkaar 
brengen van de fractie en het bestuur.  
 
Na de koffie en thee mocht een fractielid 
een bestuurslid voorstellen en vice versa. 
Politiek en bestuurlijk gezien kennen we 
elkaar al goed. Privé nu ook! 
 
Tijdens de voorstelronde moesten we 
elkaars sterke en zwakke punten danwel 
allergieën benoemen en ook die van 
jezelf. Persoonlijk vond ik het heerlijk om 
te zien dat we allemaal bij elkaar terecht 
kunnen om elkaar in evenwicht te 
brengen. De een zijn sterke punt kan het 
zwakke punt van de ander opvangen. 
 
Met de lunch schoven ook Desiree en 
Stefanie aan. Erg leuk om de hele club 
samen te hebben onder het genot van een 
soepje en een broodje kroket. 
 

Na de lunch is de rol die Gemeentebelang 
speelt in ieders leven besproken. Wat 
betekent Gemeentebelang voor je? Wat 
wil je dat Gemeentebelang voor je 
betekent? En wat wil Gemeentebelang 
van jou of heeft Gemeentebelang van jou 
nodig? Ondank ieders drukke schema dat 
al goed gevuld is met het gezin, het 
sociale leven en werk, is het mooi dat bij 
alle aanwezigen Gemeentebelang een 
belangrijke rol speelt. 
 
Vervolgens heeft het bestuur zijn ver-
wachtingen van de fractie benoemd en de 
fractie haar verwachtingen van het be-
stuur. Daar waar wellicht een goede 
discussie te verwachten was, was het juist 
fijn dat wat de een van de ander wil de 
ander dat ook doet! 
 
Ik kijk terug op een zeer geslaagde dag en 
wil de organisatoren Francesco en Ingrid 
hartelijk danken voor deze eerste Heide-
ag! Ik hoop volgend jaar weer op zo’n dag. 
 
Nicole Trum 

 


