VERSLAG Algemene Ledenvergadering CDA Alphen aan den Rijn
Datum: 7 maart 2017
Locatie: Wet ’n Wild, Sportlaan 5, 2406 LD Alphen aan den Rijn
Aanwezig: 28 leden, waarvan 7 bestuursleden en aantal fractieleden.

Openbaar gedeelte
1. Opening door Wim van Tuijl (WvT)
2. Inleiding door René Peters, kandidaat Tweede Kamer namens CDA (nr 3).
René neemt de aanwezigen mee naar zijn aanloop naar de verkiezingen, zijn verhaal gaat over het
belang van een relatie aangaan, je moet iets met elkaar hebben en je steeds afvragen wát de
bedoeling is. Zo heeft hij zich als wethouder hard gemaakt voor zorg en welzijn in de gemeente Oss.
Leidend daarbij was voor hem zelf dat als niemand iets doet er ook nooit iets fout kan gaan. Waarbij
je beter achteraf vergiffenis kunt vragen dan vooraf toestemming.
Vervolgens presenteert René Vrugt zich als kandidaat voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer.
Huishoudelijk Gedeelte
3. Opening door WvT
Er zijn geen mededelingen.
4. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
5. Het verslag van de ALV van 25-10-2016
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
6. Benoeming bestuursleden.
WvT neemt namens het CDA-bestuur Alphen a/d Rijn met toepasselijke woorden, een
presentje en applaus tot besluit, afscheid van Han Zweers en Jan Rietveld. Beiden spreken
naar de aanwezigen nog een woord van dank voor de afgelopen periode.
De kandidaat-bestuursleden Jeroen van Gool (via een video), David Monge Vega en Pieranna
van Rijn stellen zich voor aan de aanwezigen en krijgen per acclamatie instemming om toe te
treden tot het bestuur. WvT spreekt een woord van welkom spreekt uit in de richting van de
nieuwe bestuursleden. Pieranna van Rijn wordt per direct secretaris van het bestuur).
7. Jaarverslag 2016 van de CDA-afdeling Alphen aan den Rijn
De ALV stemt in met jaarverslag 2016. Het jaarverslag wordt hiermee vastgesteld.
8. Balans en Exploitatierekening per 31-12-2016 van de CDA-afdeling Alphen aan den Rijn
De Balans en exploitatierekening 2016 worden besproken. De penningmeester (Glenn
Grisson) geeft een toelichting hierop. De Kascommissie doet verslag van de kascontrole. De
ALV stemt in met de jaarstukken 2016 en verleent het bestuur decharge.
9. Benoeming van een (nieuw) lid van de kas(controle)commissie (i.v.m. het aftreden van een
lid)
De heer Bastiaansen stelt zich kandidaat. De ALV stemt in met de benoeming van de heer
Bastiaansen tot lid van de kascommissie.

10. Terugkoppeling en vooruitblik vanuit de raadsfractie CDA
Terugkoppeling en vooruitblik vanuit de raadsfractie wordt gegeven door de voorzitter van
de fractie Marion Verkleij.
 De participatiewet heeft nieuw werkbeleid tot gevolg waardoor de SWA een
werkbedrijf wordt.
 De komende fractieflits verslaat overige gepasseerde zaken.
 Op de agenda staat de woningbouwstrategie waarbij de Gnephoek een punt van
gesprek en tevens is er aanleiding tot breed onderzoek naar het poldergebied.
 De vraag speelt “wat voor stad wil Alphen a/d Rijn zijn”, wellicht een thema voor een
ledenavond na de zomer.
 Er is aan wethouder Hoekstra voorgelegd het gesprek aan te gaan met Medo-clean
 De gemeente Alphen a/d Rijn is gevraagd aan de slag te gaan met een
duurzaamheidsconferentie om daarmee een energie-transitie te realiseren.
 De verkeersknelpunten in Hazerswoude-Dorp en Boskoop zijn voorgelegd aan
wethouder Hoekstra, de ontwikkelingen hierin gaan moeizaam.
 Er komt een scheepsvaartmuseum in het Archeon, wethouder van Velzen is hierbij
betrokken, alsmede de voor deze maand geagendeerde plannen voor het Castellum
en de Bibliotheek.
 Er wordt geconstateerd dat er t.a.v. de WMO al een behoorlijke realisatie heeft
plaats gevonden.
 Voor de komende periode zijn het bestemmingsplan en onderzoek naar- en groot
onderhoud van de Multi Functionele Accommodaties aan de orde.
 Vanessa is benoemd als commissielid.
 Ingebracht punt van aanwezig lid; waarom heeft de CDA-fractie niet gereageerd op
afhandelingen/ ‘terugfluiten’ rondom WMO/Jeugdzorg? Wethouder van Velzen geeft
hier een toelichting op en geeft aan dat het punt ter sprake komt op de aanstaande
raadsvergadering. Er zal er verslag van gedaan worden in de Fractie-flits.
11. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
12. Sluiting van de vergadering
De voorzitter sluit de vergadering met de uitnodiging tot het gezamenlijk nuttigen van een
drankje en hapje.

