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Gemeenteraadsverkiezingen maart 2018  
Het bestuur van Beter De Bilt heeft de verantwoordelijkheid voor het opstellen van de kieslijst voor 
de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Deze is voorgelegd aan de leden tijdens een 
daarvoor belegde ALV-avond. Die heeft geleid tot een minimale aanpassing (lijstduwer Ebbe Rost van 
Tonningen is op plek 5 gezet). Beter De Bilt heeft tijdens de gemeenteraadsverkiezingen ruim 3 zetels 
gescoord, de laatste restzetel ging naar de VVD en net niet naar Beter De Bilt. Daarmee eindigde 
Beter De Bilt als vierde grootste partij na VVD (5 zetels), D66 (4 zetels), GroenLinks (4 zetels) maar 
vóór het CDA (3 zetels).  Beter De Bilt kreeg een zetel minder dan in 2010. Niettemin was het bestuur 
en fractie daarover niet ontevreden op basis van de volgende overwegingen: 

- Er was een lijsttrekkerswisseling. De nieuwe lijsttrekkers – Jette en Pim – hebben (nog) niet 
dezelfde naamsbekendheid als Ebbe. 

- Er is een nieuwe lokale partij bijgekomen: Forza De Bilt 
- Er was veel negatieve publiciteit rond het al jarenlange probleem dossier het nieuwe 

zwembad, waarvoor Ebbe in het College van B&W de verantwoordelijke wethouder was.  
 
 
Wethouderschap van Ebbe tot eind juni 2018 
Ebbe heeft een verslag van zijn wethouderschap gemaakt (van november 2016 t/m juni 2018) dat hij 
aan zijn opvolgers ter beschikking heeft gesteld. Hij heeft daarin opgenomen al zijn dossiers: 
woningbouw, verkeer, economische zaken, participatiewet en armoedebeleid, beheer openbare 
ruimte, het zwembad en zijn wethouderschap voor de kleine kernen Hollandsche Rading, Westbroek, 
en Groenekan.  
Resultaten vanuit zijn dossiers zijn o.a.:  nieuw detailhandelsbeleid, tunnel De Leijen opgeleverd, 
start 99 sociale huurwoningen, resultaat aanpak sluipverkeer Westbroek, oplevering advies 
verkeersplan Jan Steenlaan, nieuw armoedebeleid, 3 verkochte kavels Larenstein, vernieuwing in het 
beheer openbaar groen o.a. door een impuls voor bijenoases, besluit over 2 ecoverbindingen onder 
de Utrechtse weg en Biltse Rading en een actieplan voor rattenoverlast. Ebbe is tevreden over zijn 
resultaten als wethouder maar stelt veel last te hebben ondervonden van de voortgaande 
tegenwerking van de oppositie. Ebbe heeft zich in juni 2018 teruggetrokken als mogelijke 
wethouderskandidaat voor Beter De Bilt. 
 
 
Coalitiebesprekingen 
Beter De Bilt is door informateur Eric Balemans uitgenodigd om deel te nemen aan de 
coalitiebesprekingen, nadat een eerste formatie (zonder Beter De Bilt) niet tot resultaat heeft geleid. 
Een tweetal mogelijke kandidaten voor het wethouderschap zijn voorgelegd aan een 
selectiecommissie onder leiding van een externe voorzitter (Bart van Gerwen). Kort daarna heeft 
Connie Brouwer zich afgesplitst bij Beter De Bilt, waarop Beter De Bilt zich heeft teruggetrokken uit 
de coalitiebesprekingen. Beter De Bilt heeft niettemin bijgedragen aan het coalitieakkoord. De 
andere coalitiepartijen vonden het heel jammer, maar zijn toen zonder ons doorgegaan. Beter De Bilt 
werd dus weer een ‘oppositiepartij’. Het nieuwe college is eind juni begonnen. 
 

 
Jaarverslag bestuur Beter De Bilt over het jaar 2018 
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De fractie 
De fractie (Pim en Jette) en commissieleden (René en William) zijn in september weer enthousiast 
gestart. Waar staan we nu? Het is belangrijk om als fractie opnieuw onze positie te bepalen. In 
november stond de begroting op de agenda van de gemeenteraad, een moeizaam onderwerp gezien 
de beperkte financiële middelen van de gemeente. Vanwege de nieuwe situatie is een dialoogavond 
georganiseerd op 17 oktober voor leden, mensen van de kieslijst en belangstellenden. Deze avond 
heeft een ideeënlijst opgeleverd die als input dient voor 2019 en is als bijlage toegevoegd. 
 
Mededelingen van het bestuur van Beter De Bilt 
Zitting in het bestuur hebben per 10 juli 2018:  
Voorzitter: Ebbe Rost van Tonningen. Secretaris: Annelies Brielsman. Financiën: Pim van de Veerdonk 
In de taakverdeling tussen bestuur en fractie gelden voor het bestuur de volgende taken: 
- Tenminste eenmaal per jaar een Algemene Ledenvereniging (ALV) bijeen te roepen en belangrijke 

besluiten te agenderen. 
- De politieke hoofdlijnen en programmapunten van de vereniging vast te stellen en te bewaken  
- De fractie, die binnen de gemeenteraad een zelfstandige politieke verantwoordelijkheid heeft, te 

ondersteunen. 
- Een jaarverslag, een begroting en een meerjarenprogramma te verzorgen. 
- De kandidaten voor de kieslijst van gemeenteraadsverkiezingen voor te dragen in de ALV. 
Een tweetal leden hebben hun lidmaatschap beëindigd in 2018.  
 
Namens het bestuur: Ebbe Rost van Tonningen (voorzitter) 7 januari 2019 
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Bijlage Ideeën uit de dialoogavond van 17 oktober 2018  
 

1. Aandacht van de fractie gevraagd voor het communicatiebeleid: Hoe leg je nieuwe contacten 
met bewoners? Hoe kom je in de kranten en media? Hoe zet je een bewonersactie op? Hoe 
ziet je website eruit? Wat doe je via sociale media?  

2. Bereid ruim van tevoren de onderwerpen voor die nu al bekend zijn voor het komende half 
jaar o.a. woningbouw, groenvoorzieningen, verkeersproblemen, nieuwe 
bestemmingsplannen en ook de duurzaamheidsvraagstukken. 

3. Probeer als fractie in de Raad met voorstellen te komen voor nieuwe oplossingen. Vraag 
deskundigen uit onze achterban om daaraan bij te dragen.  

4. Wees herkenbaar in de items die je als fractie aankaart in de Raad. Voorbeelden: 
achterstallig onderhoud groen, biodiversiteit. Continuïteit gevraagd. Probeer creatief te zijn 
in het betrekken van bewoners bijv. door een overzichtskaart van problemen te maken.  

5. Neem contact op met de gebiedsmakelaars van de drie gebieden en informeer naar de 
bekendheid van problemen en de geplande oplossingen daarvoor. 

6. Breng per wijk de problemen in kaart, zoals voor de Leijen: probleem zendmast, Jan 
Steenlaan, overlast eenrichtingsverkeer in de omgeving daarvan, achterstallig 
groenonderhoud. Voorkom uitbreiding rattenprobleem.  

7. Stel vragen in het vragenuurtje van de Raad, waardoor je in de media komt 
8. Organiseer open avonden maar dit vraagt meer voorbereiding dan vroeger. Je moet bij 

voorkeur al vooraf contacten met groepen leggen om vanuit de burgers te kunnen reageren.  
9. Werk samen met bewonersgroepen en wijkraden. Leg daar contacten.  
10. Richt een loket in dat bekendheid krijgt. Zoals de PvdA een ombudsteam heeft.  
11. Geef feedback aan de bewoners die je vóór de verkiezingen hebt benaderd (over overlast 

geluidsscherm bijv.)  
 


