Vragen in het kader van artikel 42 van het reglement van orde

Alphen aan den Rijn, 4 december 2018

Geacht college,
Op donderdag 27 september heeft u officieel in de raadsvergadering de wijk- en
dorpsplannen 2018-2022 aangeboden aan de gemeenteraad en zijn deze plannen
officieel vastgesteld. In het bijbehorende besluitformulier stelt u dat Alphen aan den Rijn
bestaat uit veel verschillende buurten en dorpen, elk met zijn eigen DNA. Bewoners,
ondernemers en (maatschappelijke) organisaties weten vaak het beste wat er leeft in
een gebied. In 2014 is gestart met gebiedsgericht werken. Na vierenhalf jaar is het, stelt
u, tijd voor de doorontwikkeling van het gebiedsgericht werken en denken. De eerste vier
jaar is vooral veel gebiedsinformatie en –kennis opgehaald en is in 2016 een eerste
versie gemaakt van de wijk- en dorpsplannen. Nu zijn er nieuwe dorps- en wijkplannen
opgesteld voor de periode 2018-2022. De wijk- en dorpsplannen zijn in een interactief
proces tot stand gekomen. De fractie van D66 heeft een aantal vragen onder andere over
dat proces, maar ook over de realisatie en evaluatie van de plannen uit 2016.
1. Hoe kijkt u terug op het opstellen van de wijk- en dorpsplannen uit 2016? Welke
stappen zijn daarvoor genomen?
2. Wat waren de uitgangspunten voor die wijk- en dorpsplannen?
3. Heeft u een evaluatie uitgevoerd om te kijken wat er van de dorps- en
wijkplannen terecht is gekomen?
a. Zo ja, welke plannen zijn er gerealiseerd? Welke plannen zijn er niet
gerealiseerd? Wat zijn de leer- en verbeterpunten?
b. Zo nee, waarom niet?
De wijk- en dorpsplannen zijn in een interactief proces tot stand gekomen. U stelt, in het
besluitformulier van 23 mei 2018, dat u bent gestart met een gebiedsanalyse. Dat is
allereerst gebeurt binnen de organisatie. Met alle afdelingen is het gesprek gevoerd over
het dorp of de buurt.
4. Waarom is dit gesprek niet ook in commissieverband gevoerd met de
gemeenteraad?
5. Wat zijn de uitgangspunten voor de nieuwe dorpsplannen? Zijn deze dezelfde als
die gebruikt zijn bij de plannen uit 2016?
6. Welke leerpunten uit de eventueel uitgevoerde evaluatie (vraag 3a) zijn terug te
zien bij het vaststellen van de uitgangspunten bij vraag 5?
De afgelopen jaren zijn de diverse buurt- en dorpsoverleggen aan de slag gegaan met
het opstellen van een dorpsvisie.
7. Is dat in opdracht van het college gedaan of is dit op eigen initiatief van de
dorpsoverleggen geweest?

8. In hoeverre verschilt de opgestelde visie van het verzoek tot indienen van een
tienpuntenlijst met daarin prioriteiten voor de dorpen?
Op 7 november 2018 heeft u een brief ontvangen van de dorpsoverleggen uit voormalig
Rijnwoude. Zij stellen in deze brief dat het proces om de dorpsplannen op te stellen
onvolledig en zeer onzorgvuldig is doorgelopen.
9. Heeft u de wijk- en dorpsplannen 2018-2022 voorgelegd aan de dorpsoverleggen,
voordat u deze heeft gepubliceerd?
a. Zo ja, wat was de mening van de dorpsoverleggen?
b. Zo nee, waarom niet?
10. Herkent u het beeld dat de dorpsoverleggen van voormalig Rijnwoude schetsen in
hun brief?
11. Hoe koppelt u de ervaringen van de dorpsoverleggen aan uw eigen beeld van een
‘interactief proces’ bij de totstandkoming van de wijkplannen?
12. Welke vervolgstappen bent u – mede naar aanleiding van de ontvangen brief –
van plan te ondernemen?
13. Op welke manier gaat u de gemeenteraad de komende periode actief betrekken
bij het vervolg en mogelijke aanpassingen?
14. De uitvoering van de wijk- en dorpsplannen vindt plaats vanaf medio 2018. De
plannen worden uitgewerkt in uitvoeringsplannen die jaarlijks, met partners en
inwoners worden opgesteld.
a. Wanneer worden de eerste uitvoeringsplannen opgeleverd?
b. Hoe gaat u de dorpsoverleggen en wijkcomités betrekken bij deze
uitvoeringsplannen?
c. Hoe gaat u inwoners betrekken die zich niet hebben aangesloten bij een
dorpsoverleg?
d. Ziet u ook een rol voor de gemeenteraad? Waarom wel, waarom niet?
15. Op welk moment bent van plan het beleid op basis waarvan deze en de vorige
plannen zijn opgesteld te herijken en te bespreken met de gemeenteraad?

In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Maurits de Vries
D66

