
 

RijnGouweLokaal/Alphen 1 (A1), statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn, feitelijk adres: 
Nicolaas Beetsstraat 6, 2406 XC Alphen aan den Rijn, opgericht op 29 juli 2005, 
ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 28106610; 
 
 
 

B E L E I D S P L A N 

 
 
Inleiding 
 
RijnGouweLokaal stelt het belang van alle inwoners uit de kernen en dorpen van de 
gemeente Alphen aan den Rijn, op gelijke wijze centraal.  
 
Wij van RijnGouweLokaal vormen een brede afspiegeling van de inwoners van de 
gemeente Alphen aan den Rijn. RijnGouweLokaal is onafhankelijk, vol van energie, 
deskundig, betrokken, betrouwbaar, positief, maar zeker kritisch waar het gaat om het 
functioneren van onze gemeente. Wij willen dat de inwoners trots zijn op onze gemeente. 
 
 
Doel 
 
RijnGouweLokaal heeft ten doel als politieke onafhankelijke groepering het verwezenlijken 
van haar politieke programma door een zo sterk mogelijke vertegenwoordiging in de 
gemeenteraad, regio en/of gewest.  
 
Landelijke partijen die in Alphen aan den Rijn vertegenwoordigd zijn, hebben de neiging te 
denken vanuit hun achtergrond en hun bestuurlijke belangen, bijvoorbeeld christelijk, liberaal 
of socialistisch. Hun verkiezingsresultaten staan meestal los van hoe men zich voor Alphen 
aan den Rijn heeft ingezet. Anderzijds, veel landelijke achtergronden zijn binnen 
RijnGouweLokaal vertegenwoordigd! Dit maakt goede inhoudelijke debatten mogelijk.  
 
Een lokale partij als RijnGouweLokaal richt zich volledig op plaatselijke vraagstukken. Wij  
zijn op geen enkele wijze gebonden aan landelijke “dogma’s”. 



Bij ons draait het om de belangen van de inwoners van Alphen aan den Rijn en haar kernen, 
dus om u! 
 
Binnen RijnGouweLokaal vindt altijd een debat plaats om met oplossingen te komen die 
acceptabel zijn voor brede lagen van de bevolking, want inwoners van onze gemeente 
verwachten van ons als politieke partij praktische oplossingen, waarin zij zich herkennen. 
 
RijnGouweLokaal staat voor meer invloed van inwoners op het bestuur van onze 
gemeente. Wij zijn allemaal én met elkaar verantwoordelijk voor onze lokale samenleving. 
Wij vinden dat de inwoners die verantwoordelijkheid kunnen en moeten dragen.  
 
RijnGouweLokaal is een sociaal en maatschappelijk betrokken partij. Wij willen onze 
gemeente sterker maken onder andere op het gebied van zelfredzaamheid, 
verenigingsleven, leefbaarheid, duurzaamheid, infrastructuur, economie, werkgelegenheid, 
evenwichtigheid van voorzieningen. 

RijnGouweLokaal tracht haar doel te bereiken door 
- het voeren van politieke actie in de meest uitgebreide vorm; 
- het deelnemen aan verkiezingen voor vertegenwoordigende lichamen in de gemeente en/of     
  regio; 
- alle overige wettelijke middelen die voor het voeren van een breed politiek doel nuttig en    
  nodig zijn. 
 
RijnGouweLokaal baseert haar huidige beleid op het vastgestelde verkiezingsprogramma 
2018-2022. Iedere vier jaar worden het verkiezingsprogramma en het beleidsplan zo nodig 
aangepast. 

RijnGouweLokaal wil Alphen aan den Rijn een warm kloppend hart geven. Wij zien onze 
gemeente als een samenleving, waar iedereen zich thuis voelt, recht heeft op een leefbare 
en veilige omgeving, waar iedereen meetelt die een hart heeft voor onze gemeente, die 
sociaal is voor degenen die het minder hebben, waar iedereen kansen kan benutten om zo 
de gemeente aantrekkelijk te maken, duurzaam te zijn om het milieu te beschermen en die 
geeft om de natuur.  

 

Werkzaamheden 

De werkzaamheden bestaan uit het bestuderen van de raadsstukken, het kritisch beoordelen 
daarvan om goede raadsbesluiten te kunnen nemen, het bijwonen van raads- en 
commissievergaderingen, informatiemarkten en alle daarmee samenhangende 
werkzaamheden in de ruimste zin van het woord, het bijwonen van overige door de 
gemeente te organiseren bijeenkomsten die samenhangen met het raadswerk, contacten 
onderhouden met inwoners, organisaties, instellingen, bedrijfsleven etc., het houden van 
openbare bijeenkomsten. 

 

Financiën 
 
De financiën van de vereniging bestaan uit: 
- contributie van de leden; 
- afdracht door raadsleden, commissieleden, wethouder  (indien van toepassing); 
- donaties, giften, schenkingen; 
- eventuele subsidies; 
- overige baten. 



 
RijnGouweLokaal is een plaatselijke politieke partij en ontvangt daarom geen enkele 
financiële bijstand vanuit het Rijk. 
 
Het beheer van het vermogen is opgedragen aan het bestuur van de vereniging. Jaarlijks 
vindt er een kascontrolecommissie plaats door de kascommissie, bestaande uit tenminste 
twee leden.  
Deze kascommissie brengt verslag uit tijdens de algemene jaarvergadering die in het najaar 
wordt gehouden.  
 
De aanwezige gelden zullen worden ingezet om de genoemde doelen te bereiken.  
 
 
De vereniging 
 
Het hoogste orgaan binnen onze vereniging is de Algemene Ledenvergadering. De ALV 
bepaalt de inhoud van statuten, huishoudelijk reglement en het verkiezingsprogramma. 
Daarnaast accorderen zij de kieslijst bij de verkiezingen en de financiën van de vereniging. 
 
 
Bestuur van de vereniging 
 
Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste drie leden, t.w. de voorzitter, secretaris 
en penningmeester. 
Het bestuur vergadert zo veel als nodig en/of noodzakelijk is  met elkaar en met de 
raadsfractie. 
 
Het bestuur is er primair om 
- de organisatie van de afdeling goed te laten functioneren; 
- het verzorgen van de communicatie met de leden; 
- zorg te dragen voor het voeren van een verkiezingscampagne en het daarbij betrekken van    
  de fractie en kandidaten. 
 
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de vereniging. 
 
 
 
Voor meer informatie wordt verwezen naar de website: www.rijngouwelokaal.nl 
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