Dit is de digitale nieuwsbrief van de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn met vergaderingen,
besluiten en andere activiteiten van de gemeenteraad. Raadspraak verschijnt maandelijks de
dag na de raadsvergadering.
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De nieuwe gemeenteraad van Alphen aan den Rijn
In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest en zijn de volksvertegenwoordigers
voor de komende vier jaar gekozen. In deze speciale editie van de Raadspraak leest u meer
over wie dit zijn en wat de gemeenteraad precies doet. Ook leest u in deze raadspraak welke
besluiten de nieuwe gemeenteraad op 21 april jongstleden heeft genomen. En we blikken
vooruit welke onderwerpen in de volgende vergadering van de gemeenteraad op 19 mei op de
agenda staan.

De zetelverdeling in gemeente Alphen aan den Rijn
De verdeling van de zetels in Alphen aan den Rijn voor de komende vier jaar is als volgt:

Wie zitten in de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn?
De raads- en commissieleden die zich de komende jaren in gaan zetten voor gemeente Alphen
aan den Rijn zijn te vinden op onze website.

Informatie en formatie
Nu de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug zijn
en de uitslag bekend is, is het de taak van de nieuwe
partijen in de gemeenteraad om een college te gaan
vormen. Informateur Bruno Bruins heeft gesprekken
gevoerd met alle partijen in de raad om te kijken welke
coalitie mogelijk is. Hij heeft geadviseerd om eerst te
onderzoeken of een coalitie met de partijen Nieuw
Elan, VVD, CDA en D66 mogelijk is. Deze vier partijen
sluiten programmatisch goed bij elkaar aan en hebben
met 22 zetels (van de 39 zetels) een meerderheid in
de raad.
Nu is de formatiefase begonnen, waarin Nieuw Elan
als grootste partij het voortouw heeft. De komende tijd
zullen gesprekken gevoerd worden over een mogelijk
coalitieakkoord en een nieuw college.

Inwerkprogramma nieuwe gemeenteraad
Voor de nieuwe raadsleden is een inwerkprogramma
opgesteld. Zo worden zij zo goed mogelijk voorbereid
op hun werk als raadslid. Er zijn presentaties aan hen
gegeven over hoe de gemeente werkt en hoe een
raadslid invloed kan uitoefenen op de besluitvorming.
Ook zijn inhoudelijke dossiers toegelicht en is
kennisgemaakt met de gemeentelijke organisatie en
maatschappelijke organisaties. De komende tijd gaat
de nieuwe gemeenteraad ook bij alle wijken en kernen
op kennismakingsbezoek.

Wat doet de gemeenteraad?
De gemeenteraad vertegenwoordigt de Alphense inwoners en bepaalt het beleid van de
gemeente op hoofdlijnen. De raadsleden beslissen over de plannen van onze gemeente en
hoeveel die plannen mogen kosten. Zo worden er besluiten genomen over:

Wie mogen raadslid worden?
Inwoners van de gemeente kunnen zich kandidaat
stellen. Meestal zijn deze kandidaten lid van een
landelijke of lokale partij. Een gekozen kandidaat kan
vanaf 18 jaar plaats nemen in de gemeenteraad. Het
aantal plekken in de gemeenteraad hangt af van het
aantal inwoners. Er zitten minimaal 9 en maximaal 45
raadsleden in de gemeenteraad. In onze
gemeenteraad zitten 39 raadsleden.
Veel raadsleden hebben naast het werk als raadslid nog een andere baan. De functies die zij
naast het raadslidmaatschap hebben, staan op de website. Het werk in de gemeenteraad kost
veel tijd. De raadsleden krijgen hier een vergoeding voor.

Wat doet het college van burgemeester en wethouders?
Het dagelijks bestuur van de gemeente is in handen van
het college van burgemeester en wethouders. De
wethouders voeren samen met de burgemeester de
plannen van de gemeenteraad uit. Iedere wethouder
heeft zijn of haar eigen taakgebied, zoals onderwijs of
financiën. De gemeenteraad controleert of zij de
plannen op een goede manier uitvoeren en of het geld
goed wordt besteed. Binnenkort wordt bekend wie de
nieuwe wethouders worden.

Hoe vergaderen raadsleden?
De gemeenteraad van Alphen vergadert bijna
iedere donderdagavond. De vorm waarin ze dat
doet verschilt. Dat kan een raadscommissie zijn,
een informatiemarkt of een vergadering van de
gemeenteraad.
In de raadsvergadering neemt de gemeenteraad
besluiten, worden actuele onderwerpen besproken
en kunnen vragen aan het college worden gesteld.
Bij sommige onderwerpen vindt nog een debat plaats voordat de raad besluit. Besluiten gaat bij
meerderheid van stemmen. Het college stemt niet mee. De raadsvergadering verloopt volgens
bepaalde regels. Deze staan in het Reglement van Orde.
De vergaderingen van de gemeenteraad zijn bijna altijd openbaar en te volgen via de knop
”vergadering live volgen” op de website. Alle vergaderstukken, informatie over raadsleden en
hun stemgedrag, vragen, moties en toezeggingen zijn ook te vinden op de website.
In raadscommissies wordt de besluitvorming door de raad voorbereid. In die vergaderingen
kunnen inwoners inspreken, wordt informatie uitgewisseld en vindt het eerste debat plaats.
Inspreken betekent dat een inwoner of vertegenwoordiger van een organisatie of een bedrijf
vertelt hoe hij/zij over een voorstel denkt voordat de raad hierover een besluit neemt. Er zijn drie
vaste raadscommissies, namelijk de raadscommissie Ruimtelijk en Economisch Domein, de
raadscommissie Sociaal en Maatschappelijk Domein en de raadscommissie Financiën,
Bestuurlijk en Publiek Domein. Wat zij precies doen kunt u lezen op de website.

Hoe weten raadsleden wat er speelt in de gemeente?
De verkozen raadsleden vertegenwoordigen de inwoners van de gemeente Alphen aan den
Rijn. De raadsleden gaan vaak in gesprek met de inwoners, maar ook met organisaties, om te
horen wat er speelt in de gemeente. U kunt altijd contact met hen opnemen. De
contactgegevens staan op de website. Er zijn ook nog andere, meer formele, manieren om
invloed uit te oefenen als inwoner van de gemeente:

Schrijf de gemeenteraad
Spreek in bij een vergadering
Dien een burgerinitiatief in
Dien een petitie in
Doe een verzoek voor een raadgevend referendum
Meer informatie over hoe u dit kunt doen? Kijk op onze website.

Hoe wordt de gemeenteraad ondersteund?
De gemeenteraad heeft een eigen ambtelijke ondersteuning: de griffie. De griffie verzorgt alles
wat nodig is om de vergaderingen van de gemeenteraad voor te bereiden en goed te laten
verlopen. Van elke vergadering wordt een besluitenlijst opgesteld. Ook helpt de griffie de
raadsleden in hun werk, bijvoorbeeld bij het indienen van moties en amendementen. Voor alle
vragen over de gemeenteraad, kunt u bij de griffie terecht. Stuur een email naar
griffie@alphenaandenrijn.nl en wij nemen contact met u op.
De gemeenteraad wordt ook ondersteund door de
Rekenkamercommissie, de Auditcommissie en de
Accountant. De Rekenkamercommissie doet
onderzoek voor de gemeenteraad en de inwoners van
Alphen aan den Rijn naar de uitvoering en effecten
van gemeentelijk beleid. De Auditcommissie heeft als
taak de gemeenteraad te adviseren over onderwerpen
die te maken hebben met het financiële
huishoudboekje van de gemeente en contact te
onderhouden met de Accountant. De Accountant
controleert de jaarrekening.
Meer weten over het werk van raadsleden?
Kijk op www.raadsleden.nl
Kijk op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/raadsleden

Besluiten raadsvergadering 21 april
Benoeming raadslid en commissieleden
Mevrouw Scholtens is benoemd als nieuw raadslid voor de VVD.
De volgende commissieleden zijn benoemd: mevrouw Adriaanse (FvD), de heer Bakker (PvdA),
mevrouw Bruijnes-Van Steden (CDA), de heer Cornelissen (GroenLinks), de heer
Goedegebuure (SGP), de heer De Groot (RGL), de heer Helder (CDA), mevrouw Harkes
(RGL), de heer Van Kampen (SP), de heer Van de Kolk (SP), de heer Maat (GroenLinks),
mevrouw Nieuwland (SP), mevrouw Overeem (BA), de heer Pos (SGP), de heer Roggeveen
(FvD), de heer Stienstra (FvD), de heer Van de Stouwe (RGL) en de heer Van der Wijngaard
(ChristenUnie).

Extra budget voor vluchtelingenopvang
Het kabinet heeft elke veiligheidsregio de opdracht
gegeven om op korte termijn minimaal 1.000
opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne te
organiseren. En daarna nog 1.000 plekken per regio.
Daarom organiseert de gemeente een groot aantal
opvangplekken voor deze vluchtelingen. De gemeenteraad
heeft een extra bedrag van €4,5 miljoen beschikbaar
gesteld om de kosten van de opvang te betalen. Het geld wordt besteed aan het huren,
verbouwen en beheren van opvanglocaties, aanschaf van tijdelijke woonunits, inrichtingskosten
en onvoorziene kosten (zoals grondkosten en alternatieve nutsvoorzieningen). De
gemeenteraad heeft eerder een budget van €2,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de eerste
kosten. Het Rijk bereidt regelingen voor om kosten die gemeenten maken te compenseren.
Eén van de opvanglocaties voor de Oekraïense vluchtelingen is aan de Noorderkeerkring in
Alphen aan den Rijn. Tijdens de gemeenteraadsvergadering heeft het college toegezegd om
met Woonforte en Villex (verhuurder en beheerder) te gaan praten over huisvesting van de
huidige tijdelijke bewoners van deze locatie.

Vooruitblik
Op 19 mei zal de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering plaatsvinden. Onder andere de
volgende onderwerpen staan onder voorbehoud geagendeerd:
Coalitieakkoord
Benoemingen (collegeleden, commissievoorzitters, plaatsvervangend voorzitter van de
raad etc.)
Realisatie zorgappartementen Katjesweg 6, Hazerswoude
Bestemmingsplan Vinkebuurt 116-118, Zwammerdam
Invoeren emissieloze zone in Alphen aan den Rijn
Budget voor aanschaf ANPR handhavingscamera’s

Klik hier voor de exacte agenda en tijdstippen van de vergaderingen
Op de hoogte blijven over vergaderingen, besluiten en andere activiteiten van de raad?
Aanmelden voor de nieuwsbrief Raadspraak kan door een e-mail te sturen
naar griffie@alphenaandenrijn.nl.
Wilt u meer weten over de gemeenteraad? Kijk dan op de website van de Gemeente Alphen aan den Rijn.
Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
Afmelden voor deze nieuwsbrief kan door een mail te sturen naar griffie@alphenaandenrijn.nl

Stadhuisplein 1
2405 SH Alphen aan den Rijn
T: 0172 - 465352
griffie@alphenaandenrijn.nl
www.alphenaandenrijn.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u dennis@public-cinema.com toe
aan uw adresboek.

