
AGENDA Commissie Bestuur en Samenleving Alblasserdam

Datum en tijd dinsdag 17 januari 2023 om 19:30 uur
Locatie Commissiekamer Ruim

OPENING
Opening en vaststellen agenda 
 

Vaststellen besluitenlijst commissie Bestuur en Samenleving 8 december 
2022 
 

REGULIER
Mondelinge mededelingen college 
 

BESPREEKSTUKKEN
Register en spelregels openbare en niet-openbare informatie - Voorstel 
 
Voorgesteld besluit

1. Instemmen met de geactualiseerde spelregels openbare en niet-
openbare informatie naar aanleiding van de Wet Open Overheid (WOO)
2. Geheimhouding voor een jaar te verlengen voor de documenten horende 
bij de regels: 2, 6,7,8,9,10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 23,24,25,26,27,31, 33
3. Geheimhouding op te heffen voor de documenten: 107, 90, 86, 61, 58, 
53, 52, 38, 37, 32,30,29, 28, 22, 20
In het overzicht zijn deze documenten blauw gearceerd.

4. De reden van geheimhouding te wijzigen voor de documenten: 5, 13, 21. 
Deze documenten bevatten financiele en persoonsgegevens van inwoners 
en dienen altijd geheim te blijven.

Uitvoeringsprogramma Groeiagenda 2023 en verantwoording regiodeal - 
Voorstel 
 
Voorgesteld besluit

1. Het uitvoeringsprogramma 2023 vast te stellen
2. De jaarlijkse begroting als richtinggevend kader mee te nemen voor de 
lokale inzet op de Groeiagenda
3. Kennis te nemen van de cyclus van de groeiagenda alsmede de monitor 
zomer 2022
4. Kennis te nemen van de verantwoording regiodeal



Beheerverordening begraafplaats 2023 - Voorstel 
 
Voorgesteld besluit

1. Beheerverordening gemeentelijke begraafplaats 2023 vast te stellen.
2. Voorschriften grafbedekking 2023 vast te stellen.

Extra kosten jaarsubsidies 2023 - Voorstel 
 
Voorgesteld besluit

1. de post loonindexatie structureel te verhogen met € 99.424,- en dit 
bedrag ten laste te brengen van de Algemene Reserve.
2. de post Begrotingssubsidie Stichting Jeugdteams structureel te verhogen 
met  € 36.788,- ten behoeve van de bovenlokale inzet en dit ten laste te 
brengen van de Algemene Reserve.
3. de post 'Subsidie Stichting de Sociale Basis' structureel te verhogen met 
€ 55.430,-  ten behoeve van de matching unit van Stichting de Sociale basis 
en dit ten laste te brengen van de Algemene Reserve.
4. Bijgevoegde begrotingswijziging vaststellen.

SLUITING
Rondvraag 
 

Sluiting 
 


