Jaarverslag 2021
gemeenteraad en griffie

Raadsvergaderingen

Besluiten: 116

13

Raadsupdates
corona: 11

(Commissie)vergaderingen:

	Raadscommissie financiën,
bestuurlijk en publiek domein: 13
• 0 insprekers bij algemeen
spreekrecht
• 28 insprekers bij agendapunten
• geen hoorzittingen
Rekenkamercommissie: 11
Agendacommissie: 12
Referendumcommissie: 1
Auditcommissie: 5
Werkgeverscommissie: 1

	Raadscommissie ruimtelijk
en economisch domein: 18
• 14 insprekers bij algemeen
spreekrecht
• 80 insprekers bij agendapunten
• 3 hoorzittingen

	Raadscommissie sociaal
en maatschappelijk domein: 10
• geen insprekers bij algemeen
spreekrecht
• 2 insprekers bij agendapunten
• 1 hoorzitting

Raadswerkgroep Gedragscode: 5
	Raadswerkgroep Sociaal Domein: 6
	Raadswerkgroep Verkeer Boskoop-
Hazerswoude: 5

	Raadsklankbordgroep
Omgevingswet: 4
Fractievoorzittersoverleg: 8
Driehoeksoverleg: 12

37 ties
mo

Waarvan
11 Verworpen
20 Aangenomen
6	Overgenomen door
college

Vragen

26
Amendementen

	53 Schriftelijke
vragen raadsleden
	41 Mondelinge
vragen raadsleden
	3 Rondvragen
commissies

Verworpen:
Aangenomen:
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Benoemingen/Vertrek
Benoemde raadsleden

Benoemde raadscommissieleden

Henk Oostdam (CDA), Marco de Goede
(CDA), Frits Teule (GroenLinks),
Raymond Vlieland (VVD),
Fatima Achahboun (Nieuw Elan)

Johan Wijnhorst (CDA), Bas Wienbelt
(VVD), Vanessa Scholtens (CDA),
Danny Zwerk (GroenLinks),
Lisette Godart (Nieuw Elan)

Rebecca Sterk (PvdA), Cheryl OostermanNeuhuijs (CDA), Winfried Ponsioen (CDA),
Erik van Kampen (SP), Nico de Jong
(RijnGouweLokaal), Kirsti van Dam-van
Leeuwen (D66), Jo Schriek (Nieuw Elan),
Marise van ‘t Wout (CDA), Clemens Boere
(Nieuw Elan), David Moerings
(RijnGouweLokaal), Nancy Ishak (VVD),
John van de Kolk (SP), Pauline Thoomes
(GroenLinks), Max van Lent (GroenLinks)

Tijdelijk ontslag

Vertrokken commissieleden

Ginet Groep (SP)
Vervanging door Harre van der Nat (SP)

David Moerings (RijnGouweLokaal),
Inez Lourens (PvdA)

Vertrokken raadsleden

Activiteiten gemeenteraad

Raads(commissie)leden namen deel aan:
(NB Vanwege de coronamaatregelen kon een beperkt aantal werkbezoeken doorgaan)

Hei-ochtend over
de jeugdzorg

Voorzitters- en
debattraining

Cursus
Politiek Actief

Maatschappelijk
debat zorg

Training digitaal
vergaderen

Raadsbrede cursus
Omgevingswet,
informatiesessies
Warmtetransitievisie,
Woonvisie en
Participatiestrategie,
Webinar
kernendemocratie

Webinars over BBG
en N207-Zuid

Heisessie gemeenteraad
over democratie
in een veranderende
samenleving

Klassenbezoeken aan
de gemeenteraad

Werkbezoek
aan Rijnvicus

Groepsgesprek over
de impact van corona op
de lokale democratie

Digitale bijeenkomsten
klankbordgroep
Rekenkamercommissie
Castellum

Digitale thema
bijeenkomsten
Holland Rijnland

Informatiemarkten
Training PwC Accountants
over rentetoerekening

Bijeenkomst in het teken
van het opstellen van een
uitvoeringsprotocol bij
de gedragscodes voor
volksvertegenwoordigers
en dagelijks bestuurders
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Checklist: Uitgevoerde opdrachten
Geactualiseerd communicatieplan van de gemeenteraad
Nieuwe intranetpagina Griffie
Kennismaking nieuwe partners sociaal domein met Kaag en Nieuwkoop
 orkshop aan organisatie over hoe een raadsbesluit tot stand komt
W
met tips voor een goed raadsbesluit
 resentatie aan partijbesturen over het belang van het betrekken van integriteit
P
in het wervings- en selectietraject van kandidaat raadsleden
Tussenproducten met betrekking tot strategische heroriëntatie opgeleverd
Eerste (interne) raadsnieuwsbrief integriteit
Office 365 accounts voor raads- en commissieleden
Inzet VNG-Trainee en Young Professional binnen de Griffie

Kijkcijfers gemeenteraadsvergaderingen:

214

KIJKERS
Gemiddeld

LIVE
Gemiddeld 152 kijkers

TERUGKIJKEN
Gemiddeld 62 kijkers

per vergadering

per vergadering

per vergadering

Digitale nieuwsbrief
gemeenteraad:

Twitter
Raad Alphen a/d Rijn:

(verschijnt op de dag
na elke raadsvergadering)

(voor live updates tijdens
de raadsvergaderingen)

Inwoners van
de gemeente:
Burgerinitiatieven: 0
Petities: 5

Raadspraak

@GriffieRaadAadR

656

Adressen

917

Volgers

10

Edities

141

Tweets in 2021

Brieven van inwoners/
organisaties: 234
Totaal aantal insprekers
en toelichting: 124
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De raad ontmoet
Er zijn meerdere manieren waarop inwoners een signaal aan de politiek kunnen
afgeven en de politieke besluitvorming kunnen beïnvloeden. Zo kan dat bijvoorbeeld door middel van het starten van een petitie of burgerinitiatief. Daarnaast
is het ook mogelijk in te spreken op een onderwerp dat op de agenda van de
gemeenteraad staat. Ook in tijden van Corona was dat mogelijk. Inwoners maakten
veelvuldig gebruik van het digitaal inspreken.

Petities
Er zijn in 2021 vijf petities ingediend:
• ‘Nu een tunnel in Hazerswoude’
• ‘Geen medewerking verlenen aan de voorliggende stadshartontwikkeling’
• ‘Tegen plaatsing van windturbines langs de N11 in Hazerswoude-Rijndijk’
• Handtekeningen bewoners Mozartlaan Hazerswoude-Rijndijk in verband met
‘zorgen over verkeersveiligheid in hun woonerf’
• ‘Stop, maak geen weg door de polder ‘het Zaanse Rietveld’

Inspreken
In 2021 lieten in totaal 124 inwoners hun mening of visie horen over een
onderwerp dat op de agenda van de gemeenteraad stond. Vooral over het
maatregelenpakket Beter Bereikbaar Gouwe fase 2, de concept Omgevingsvisie,
de verkeersmaatregelen lokaal HWD N207 zuid en de Regionale Energie
Strategie (RES) waren er veel insprekers.
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Griffie Alphen aan den Rijn
	Stadhuisplein 1
Postbus 13
2400 AA Alphen aan den Rijn
0172 465352
griffie@alphenaandenrijn.nl
www.alphenaandenrijn.nl/Raad

